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Περίληψη 

 Βασικό σκοπό της παρούσας εμπειρικής ποιοτικής έρευνας αποτέλεσε η 

διερεύνηση των απόψεων των ατόμων με νοητική αναπηρία (ν.α.) ή αυτισμό υψηλής 

λειτουργικότητας (ΥΛΑ), που φοιτούν σε δομή επαγγελματικής κατάρτισης, σχετικά 

με τις επαγγελματικές τους επιλογές και τη διαδικασία λήψης επαγγελματικών 

αποφάσεων, καθώς και τις ανάγκες τους για συμβουλευτική υποστήριξη. Η συλλογή 

του ποιοτικού υλικού συντελέστηκε μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων με 15 

καταρτιζόμενα άτομα με ν.α. ή ΥΛΑ. Για την ανάλυση του υλικού αξιοποιήθηκε η 

προσέγγιση της Εμπειρικά Θεμελιωμένης Θεωρίας (Grounded Theory) σε όλα τα 

ερευνητικά στάδια. Τα ευρήματα κατέδειξαν ότι σχεδόν στο σύνολό τους οι 

συμμετέχοντες/ουσες ήταν σε θέση να εντοπίσουν ένα συγκεκριμένο επάγγελμα στο 

οποίο επιθυμούσαν να απασχοληθούν, καθώς και πιθανά εναλλακτικά επαγγέλματα, 

θέτοντας ως βασικό κριτήριο τις οικονομικές απολαβές. Επιπροσθέτως, από την 

ανάλυση προέκυψε ότι, παρά τις όποιες επιρροές που τα άτομα δέχθηκαν από το 

οικογενειακό ή σχολικό τους περιβάλλον, η τελική απόφαση για τις εκπαιδευτικές και 

επαγγελματικές τους επιλογές ανήκε στους/στις ίδιους/ες. Τα ευρήματα ανέδειξαν ως 

βασικά οφέλη της έμμισθης απασχόλησης την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, την 

ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και την απόκτηση οικονομικών απολαβών. 

Τέλος, αναδείχθηκε η σπουδαιότητα της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.), καθώς και η αξία του ρόλου των εκπαιδευτικών ως 

συμβούλων και του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού (ΣΕΠ). 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: επαγγελματικές επιλογές, κατάρτιση, απασχόληση, νοητική 

αναπηρία, αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας, οικογένεια, συμβουλευτική και 

επαγγελματικός προσανατολισμός 
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Abstract  

 The basic aim of the present empirical qualitative research was the 

examination of the perspectives of youth with intellectual disabilities (ID) or high 

functioning autism (HFA) enrolled in vocational training institutions with regard to 

career choices and their decision-making process, as well as their need for counseling 

and vocational guidance. The qualitative data were gathered though semi-structured 

interviews with 15 people with ID or HFA who received vocational education. The 

grounded theory approach was used in all stages of the research analysis process. The 

results suggested that the majority of the participants were able to identify a specific 

career occupational field of interest as well as alternative choices for their future 

career, constituting financial gain a key criterion. In addition, the analysis showed that 

in spite of the influences that individuals received from their family or school 

environment, their decision on educational and career choices was ultimately their 

own. The key factors highlighted by the results were the contribution of paid 

employment to the acquisition of work experience, the development of professional 

skills as well as the acquisition of financial remuneration. Finally, the importance of 

Counseling and Vocational Guidance (VET) was highlighted, as well as the value of 

as the teachers’ role as counselors and school guidance and counseling.  

 

 

Key – words: career choice, vocational training, employment, intellectual disabilities, 

high functioning autism, family, Counseling and Vocational Guidance  
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Εισαγωγή  

 Η παρούσα εργασία πραγματεύεται ένα ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας, τις 

απόψεις νέων ατόμων με νοητική αναπηρία ή αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας 

σχετικά με τους παράγοντες επίδρασης στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους 

επιλογές και την ανάγκη τους για αναζήτηση επαγγελματικής συμβουλευτικής. Το 

συγκεκριμένο θέμα ενδιαφέρει και απασχολεί, κυρίως, τους ίδιους τους νέους, αλλά 

και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Οι νέοι με νοητική αναπηρία ή αυτισμό 

υψηλής λειτουργικότητας φαίνεται πως αντιμετωπίζουν ποικίλες δυσκολίες στην 

εύρεση και διατήρηση μίας θέσης εργασίας, κάτι που μπορεί να οδηγήσει στον 

κοινωνικό τους αποκλεισμό και τη φτωχοποίησή τους. Παράλληλα, οι επιλογές τους 

αναφορικά με το επάγγελμα παρουσιάζονται ιδιαίτερα περιορισμένες, ενώ ενδέχεται 

να παρουσιάσουν δυσκολίες στην επιλογή ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος και 

στον τομέα της αυτοαποτελεσματικότητας για τη λήψη μελλοντικών αποφάσεων 

αναφορικά με τη σταδιοδρομία τους.  

 Στην παρούσα εργασία το ενδιαφέρον εστιάζεται στους παράγοντες που 

επηρεάζουν την επιλογή επαγγέλματος και διαμορφώνουν τις μελλοντικές τους 

αποφάσεις για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Στην επιλογή του θέματος 

οδήγησε, αφενός, η απουσία διεξαγωγής ερευνών που να εστιάζουν στο 

συγκεκριμένο ζήτημα στη χώρα μας και, αφετέρου, το προσωπικό ενδιαφέρον της 

ερευνήτριας ως εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής για τις προσωπικές απόψεις των 

ατόμων με αναπηρία αναφορικά με τους παράγοντες που εκτιμούν οι ίδιοι ότι 

συντελούν στη διαμόρφωση των επαγγελματικών τους αποφάσεων, καθώς και με την 

ανάγκη τους για συμβουλευτική υποστήριξη προς αυτή την κατεύθυνση.  

 Η παρούσα εργασία είναι δομημένη σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το 

ερευνητικό. Το πρώτο μέρος αποτελεί τη θεωρητική προσέγγιση του υπό εξέταση 

ζητήματος και περιλαμβάνει τέσσερα βασικά κεφάλαια, ενώ το δεύτερο μέρος 

αποτελεί την έρευνα και περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια.  

 Στο πρώτο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους επιχειρείται η προσέγγιση της 

έννοιας της εργασίας στο πλαίσιο των τριών βασικών μοντέλων ερμηνείας της 

αναπηρίας, του βιοϊατρικού, του κοινωνικού και του βιοψυχοκοινωνικού. Κατόπιν, 

πραγματοποιείται μία σύντομη παρουσίαση των τριών μοντέλων απασχόλησης των 

ατόμων με αναπηρία που απαντώνται στη σχετική βιβλιογραφία, της προστατευτικής, 

της υποστηρικτικής και της προσαρμοσμένης, και γίνεται αναφορά στη θέση τους 
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στην αγορά εργασίας. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την περιγραφή του θεσμικού 

πλαισίου για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία για την 

ισότιμη συμμετοχή τους στην απασχόληση. Το δεύτερο κεφάλαιο επικεντρώνεται 

στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των ατόμων με αναπηρία στην 

Ελλάδα μέσω μίας συνοπτικής αναφοράς στο νομοθετικό πλαίσιο που οδήγησε στην 

οργάνωσή της, καθώς και στις δομές που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα και τους στόχους 

της Συ.Ε.Π., καθώς και στον ρόλο των επαγγελματιών συμβούλων για άτομα με 

αναπηρία. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους παρατίθενται 

ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τις επαγγελματικές επιλογές των ατόμων με 

αναπηρία και τους παράγοντες που τις διαμορφώνουν.  

 Το ερευνητικό μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την έρευνα, η οποία 

πραγματοποιήθηκε σε άτομα με ν.α ή ΥΛΑ, που φοιτούσαν σε δομές κατάρτισης. 

Συγκεκριμένα, στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε 

για τη διεξαγωγή της έρευνας και περιλαμβάνει την αναγκαιότητα, τον σκοπό και τα 

ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας, καθώς και στοιχεία για το δείγμα. Ακολούθως, 

στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το μεθοδολογικό πλαίσιο της εμπειρικής ποιοτικής 

έρευνας με περιγραφή του ερευνητικού εργαλείου και της διαδικασίας συλλογής του 

ποιοτικού υλικού. Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία βάσει της 

οποίας αναλύθηκαν τα ποιοτικά δεδομένα και γίνεται αναφορά σε ζητήματα 

γενίκευσης, εγκυρότητας και αξιοπιστίας της έρευνας. Στο όγδοο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, όπως αυτά προέκυψαν από την ανάλυση του 

ποιοτικού υλικού, ενώ στο ένατο κεφάλαιο παρατίθενται η συζήτηση των ευρημάτων 

με τη σχετική βιβλιογραφία, οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας, καθώς και 

ορισμένες προτάσεις για επέκταση του θέματος.  

 Ακολουθούν οι βιβλιογραφικές αναφορές και το παράρτημα, στο οποίο 

περιλαμβάνονται ο οδηγός συνέντευξης (Παράρτημα 1) και η ομαδοποίηση των 

θεματικών ενοτήτων σε θεωρητικές κατασκευές (κατηγορίες) και η αντιστοίχισή τους 

με τα κεντρικά ερωτήματα της έρευνας (Παράρτημα 2), όπως αυτή προέκυψαν από 

την ανάλυση των δεδομένων.        
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

Θεωρητική προσέγγιση 

1. Άτομα με αναπηρία και απασχόληση 

1.1. Μοντέλα αναπηρίας 

 Κατά τον 20
ό
 αιώνα, για την προσέγγιση της «αναπηρίας» αναπτύχθηκαν και 

κυριάρχησαν δύο βασικά μοντέλα, το ‘βιοϊατρικό’ ή ‘ατομικό
1

 μοντέλο και το 

‘κοινωνικό’ μοντέλο, στο πλαίσιο των οποίων καταβλήθηκε προσπάθεια για 

ενσωμάτωση των διαφόρων ορισμών που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί για την 

αναπηρία (Barnes, 2012˙ Oliver, 2013). Τα εννοιολογικά μοντέλα αναπηρίας πέρα 

από το ρόλο που διαδραματίζουν στον προσδιορισμό της “βλάβης”, επηρεάζουν 

άμεσα τόσο τις στρατηγικές που υιοθετεί η πολιτεία όσο και τα αποτελέσματα της 

απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία (Gottlieb, Myhill & Blanck, 2010).  

 Σύμφωνα με το βιοϊατρικό μοντέλο (medical model), το οποίο κυριαρχούσε 

μέχρι και τα μισά του 20
ού

 αιώνα, η αναπηρία αποτελεί απόρροια των οργανικών και 

λειτουργικών μειονεξιών του ατόμου (Oliver, 1996˙ Σούλης, 2008) και 

αντιμετωπίζεται ως μία ατομική τραγωδία, μία βλάβη που προκλήθηκε από κάποιο 

πρόβλημα ή κάποια ανεπάρκεια στις βιολογικές λειτουργίες (Oliver, 1986 στο Oliver, 

2009). Συνεπώς, η αναπηρία αφορά αποκλειστικά το συγκεκριμένο άτομο, το οποίο, 

καθώς γίνεται αντιληπτό μονάχα μέσα στο πλαίσιο αυτής χωρίς να συνεκτιμάται ο 

ρόλος του κοινωνικού περιβάλλοντος και των κοινωνικών παραγόντων που μπορεί να 

επηρεάζουν την κατάσταση της αναπηρίας, χρήζει ιατρικής παρέμβασης και 

θεραπείας από τους ειδικούς γιατρούς με στόχο την αποκατάσταση (Σούλης, 2008). ή 

Συνεπώς, η αναπηρία αφορά αποκλειστικά το συγκεκριμένο άτομο, το οποίο χρήζει 

ιατρικής παρέμβασης και θεραπείας από τους ειδικούς γιατρούς με στόχο την 

αποκατάσταση. Το άτομο γίνεται αντιληπτό μέσα από την αναπηρία του, χωρίς να 

συνεκτιμάται ο ρόλος του κοινωνικού περιβάλλοντος και των κοινωνικών 

παραγόντων που μπορεί να επηρεάζουν την κατάσταση της αναπηρίας. Υπό το 

πρίσμα του βιοϊατρικού μοντέλου, η κοινωνία δεν οφείλει να αναλάβει ευθύνη και 

δράση, προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα χωρίς 

                                                           
1
 Κατά τον Michael Oliver, δεν υφίσταται ‘ιατρικό’, αλλά ατομικό μοντέλο για την ερμηνεία της 

αναπηρίας, το οποίο χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της ιατρικοποίησης (Oliver, 1996: 31).  
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καμία διάκριση. Συνακόλουθα, την ευθύνη για το στιγματισμό των ατόμων με 

αναπηρία φέρουν τα ίδια τα άτομα, καθώς οι προερχόμενες από την κοινωνία 

προκαταλήψεις και διακρίσεις σε βάρος τους έχουν φυσικοποιηθεί και νομιμοποιηθεί 

(Smart & Smart, 2006).  

 Καθώς, λοιπόν, το ιατρικό μοντέλο δίνει έμφαση στη φροντίδα και τη 

θεραπεία των ατόμων με αναπηρία, δημιουργεί την ψευδαίσθηση της απαλλαγής τους 

από τομείς της κοινωνίας, όπως η εργασία, και, παράλληλα, νομιμοποιεί τον 

διαχωρισμό τους από αυτούς (Blanck, 2007). Έτσι, όμως, τα άτομα με αναπηρία δε 

μαθαίνουν να κάνουν τις δικές τους επιλογές, δεν αναπτύσσουν επαγγελματικές 

δεξιότητες και η οικονομική τους ανεξαρτησία φαντάζει αδύνατη. Εξίσου αρνητικό 

αντίκτυπο έχει στις αντιλήψεις των εργοδοτών, παγιώνοντας την επικρατούσα άποψη 

ότι τα άτομα με αναπηρία δεν μπορούν να εργαστούν και να αποδώσουν, όπως τα 

άτομα χωρίς αναπηρία. Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, καθώς και η εργασία σε 

διαχωριστικά πλαίσια οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η πολιτική έχει χαραχτεί βάσει 

του ιατρικού μοντέλου προσέγγισης της αναπηρίας (Gottlieb et al., 2010).  

  Στον αντίποδα του ιατρικού μοντέλου αναπτύχθηκε, στα μέσα της δεκαετίας 

του 1970, το ‘κοινωνικό μοντέλο’ (social model) ερμηνείας της αναπηρίας, η 

δημιουργία και εξέλιξη του οποίου συνδέεται άρρηκτα με την εμφάνιση του 

αναπηρικού κινήματος. Πάγια αιτήματα των σωματείων και των οργανώσεων των 

ατόμων με αναπηρία ήταν η ανεξάρτητη διαβίωση και η εξασφάλιση ίσων 

δικαιωμάτων (Oliver, 1999), εκφράζοντας ιδιαίτερη ανησυχία για τον συνεχή 

αποκλεισμό τους από την εργασία (Barnes, 2000). Το συγκεκριμένο μοντέλο 

διαμορφώθηκε με τη συνδρομή και τις παρεμβάσεις των ίδιων των ατόμων με 

αναπηρία και αντιμετωπίζει την αναπηρία σε συνάρτηση με το κοινωνικό περιβάλλον. 

Η αναπηρία αποτελεί μία κοινωνική κατασκευή, από τη στιγμή που οι κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές συνθήκες, οι επικρατούσες ιδεολογίες και προκαταλήψεις και οι 

ακολουθούμενες πολιτικές είναι εκείνες που δημιουργούν και διαιωνίζουν την 

κατάσταση της αναπηρίας (Κουτάντος, 2000· Σούλης, 2008). Με άλλα λόγια, αυτό 

που προκαλεί την αναπηρία δεν είναι οι όποιες λειτουργικές ελλείψεις του ατόμου, 

αλλά η ανικανότητα της κοινωνίας να προσαρμοστεί σε αυτές (Oliver, 1996), 

συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στον αποκλεισμό του ατόμου με αναπηρία από 

την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή του στους τομείς της κοινωνίας (Oliver, 2013).  

 Όταν, λοιπόν, τα άτομα με αναπηρία άρχισαν να αντιμετωπίζονται στην 

παγκόσμια κοινότητα με βάση τις αρχές του ‘κοινωνικού’ μοντέλου, δόθηκε έμφαση 
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τόσο στη σχολική όσο και στην κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία (Haring, 

1991 στο Roll, 1997). Βαθύτερο σκοπό της ένταξης αποτελεί η ισότιμη συμμετοχή 

του ατόμου με αναπηρία σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής (Ζώνιου-Σιδέρη, 

2011), συνεπώς και στον εργασιακό τομέα. Η θετική επίδραση του συγκεκριμένου 

μοντέλου αναφορικά με την εργασιακή απασχόληση των ατόμων με αναπηρία  

διαφάνηκε στις Η.Π.Α., το 1990, όπου ψηφίστηκε ο νόμος “Americans with 

Disabilities Act” (ADA), σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύονταν παντός τύπου 

διακρίσεων κατά των ατόμων με αναπηρία όσον αφορά στα εργασιακά τους 

δικαιώματα (Horvath-Rose & Stapleton, 2003˙ Mina, 2013), με αποτέλεσμα τη 

μείωση των εργασιακών διακρίσεων και την ταυτόχρονη αύξηση των εργασιακών 

ευκαιριών στην ανοιχτή αγορά εργασίας εφαρμόζοντας μοντέλα εξατομικευμένης 

απασχόλησης (Gottlieb et al., 2010). 

 Βέβαια, η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την εκπαίδευση των ατόμων με 

αναπηρία φαίνεται να αγνοεί την ταύτιση που υπάρχει μεταξύ της οργανικής 

ανεπάρκειας του ατόμου και των εξωτερικών κοινωνικών παραγόντων, οι οποίοι 

δρουν παρεμποδιστικά για το άτομο με αναπηρία και αποτελούν ιδιαίτερα 

γνωρίσματα οφειλόμενα σε οργανικά αίτια (Καραγιάννη, 2008).  

 Το 2001, ωστόσο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) πρότεινε τον 

συγκερασμό των προαναφερθέντων μοντέλων και εισήγαγε τον όρο 

‘βιοψυχοκοινωνικό’ μοντέλο για τη θεώρηση της αναπηρίας. Στο εν λόγω μοντέλο, η 

αναπηρία κατανοείται μέσα από την αλληλενέργεια βιολογικών, ψυχολογικών και 

κοινωνικών παραγόντων που επηρεάζουν το άτομο. Καθώς το συγκεκριμένο μοντέλο 

βρίσκεται σε εξελικτικό στάδιο, δεν έχει διαφανεί ακόμη η  επίδρασή του σε ό,τι 

αφορά την εργασία των ατόμων με αναπηρία (Gottlieb et al., 2010). Ο Oliver (2013), 

βέβαια, υποστηρίζει ότι παρά την κριτική που δέχθηκε το κοινωνικό μοντέλο, δεν 

μπόρεσε να αντικατασταθεί από κάποιο άλλο μοντέλο ερμηνείας της αναπηρίας με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να συμβάλει αποτελεσματικά στη βελτίωση της ποιότητας της 

ζωής των ατόμων με αναπηρία (Oliver, 2013). Από την άλλη ο Barnes (2000), 

αναφερόμενος στην κριτική που ασκήθηκε στο εν λόγω μοντέλο, εκλαμβάνει στο 

πλαίσιο αυτού τις έννοιες της αναπηρίας και της εργασίας ως άρρηκτα συνδεδεμένες. 

Ως εκ τούτου, θεωρεί ότι η έννοια της εργασίας, όπως και της αναπηρίας, είναι 

κοινωνικά κατασκευασμένη, επομένως επιδέχεται αλλαγών και τροποποιήσεων. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα της ανεργίας και της υποαπασχόλησης των 

ατόμων με αναπηρία, ο ίδιος υποστηρίζει ότι θα πρέπει να συντελεστεί ο 
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επαναπροσδιορισμός και η εκ νέου νοηματοδότηση της έννοιας της εργασίας (Barnes, 

2000). Παράλληλα, τονίζεται η σημασία του επαναπροσδιορισμού της έννοιας της 

κοινωνικής ένταξης στην εργασία, καθώς φαίνεται ότι η πολιτική που ακολουθείται 

διαιωνίζει την πρακτική του αποκλεισμού. Η επικρατούσα έννοια της κοινωνικής 

ένταξης εκλαμβάνει ως βασικούς στόχους των ατόμων με αναπηρία την αμειβόμενη 

εργασία και την ανεξάρτητη διαβίωση, αγνοώντας τόσο τις πρακτικές διάκρισης που 

εξακολουθούν να υφίστανται όσο και την έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης. Υπό το 

πρίσμα της κριτικής και της αμφισβήτησης της κυρίαρχης έννοιας, το αίτημα που 

τίθεται αφορά από τη μία την απρόσκοπτη πρόσβαση στα αγαθά και στους πόρους 

της κοινωνίας και όχι την απασχόληση αυτή καθεαυτή, και από την άλλη το αίτημα 

για ανεξάρτητη διαβίωση γίνεται συνώνυμο της απόκτησης προσωπικής αυτονομίας 

και ελέγχου σε όλο το φάσμα της ζωής (Hall, 2005).  

1.2. Μοντέλα απασχόλησης ατόμων με αναπηρία 

Στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρονται τρία μοντέλα απασχόλησης ΑμεΑ, η 

προστατευόμενη απασχόληση (sheltered employment), η υποστηρικτική απασχόληση 

(supported employment) και, τέλος, η προσαρμοσμένη απασχόληση (customized 

employment). Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ των μοντέλων έγκειται στο γεγονός ότι το 

εργασιακό περιβάλλον της προστατευόμενης απασχόλησης χαρακτηρίζεται από 

πλήρη διαχωρισμό, καθώς απασχολεί αποκλειστικά άτομα με αναπηρία, ενώ στα 

άλλα δύο μοντέλα, θέτοντας ως στόχο τους την ενσωμάτωση των ατόμων με 

αναπηρία στην εργασία, απασχολούνται από κοινού εργαζόμενοι με και χωρίς 

αναπηρία (Gottlieb et al., 2010). Μία ακόμη διαφορά μεταξύ τους αφορά στις 

αποδοχές των απασχολούμενων, καθώς στην προστατευόμενη απασχόληση τα άτομα 

με αναπηρία αμείβονται αισθητά λιγότερο από ό,τι στην ανταγωνιστική απασχόληση, 

όπου ο μισθός είναι διπλάσιος (Conley, 2003˙ Migliore, Grossi, Mank, & Rogan, 

2008).  

Αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, στην προστατευόμενη απασχόληση οι 

εργαζόμενοι με αναπηρία θεωρούνται λιγότερο παραγωγικοί στην εργασία τους από 

ότι οι εργαζόμενοι χωρίς αναπηρία με αποτέλεσμα να αμείβονται πολύ λιγότερο από 

εκείνους λαμβάνοντας, συνήθως, τον ειδικό κατώτατο μισθό που προβλέπεται σε 

αυτές τις περιπτώσεις. Επιπρόσθετα, δίδεται διαφορετικός μισθός ανάλογα με τον 

τύπο αναπηρίας του ατόμου, καθώς οι εργαζόμενοι με σωματική ή οπτική αναπηρία 
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λαμβάνουν μεγαλύτερες αποδοχές από εκείνους με νοητική αναπηρία (Blanck, 

Schartz & Schartz, 2003), κάτι το οποίο ενισχύει ακόμη περισσότερο τον διαχωρισμό.  

Η προστατευόμενη απασχόληση διακρίνεται σε δύο μορφές, στα προγράμματα 

μεταβατικής απασχόλησης και στα προγράμματα εκτεταμένης απασχόλησης. Τα 

πρώτα θέτουν ως στόχο τους να παράσχουν σε διαχωριστικά πλαίσια εκπαίδευση και 

κατάρτιση στα άτομα με αναπηρία, ώστε να καταστούν ικανά να αντεπεξέλθουν σε 

συνθήκες ανταγωνιστικού εργασιακού περιβάλλοντος. Ο δεύτερος τύπος 

προγραμμάτων αφορά την απόκτηση μακροπρόθεσμων ή μόνιμων θέσεων 

αμειβόμενης εργασίας, όπου τα άτομα με αναπηρία είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις 

ήδη κατακτηθείσες ικανότητες σε διαχωρισμένα περιβάλλοντα εργασίας (Kregel & 

Dean, 2002).  

Το μοντέλο της προστατευόμενης απασχόλησης επικρίθηκε έντονα ως προς 

την αποτελεσματικότητά του, καθώς τα άτομα είναι και παραμένουν χαμηλόμισθα ή 

υποαμειβόμενα, χωρίς δυνατότητα αύξησης των αποδοχών τους, παγιώνοντας με 

αυτόν τον τρόπο την εξάρτησή τους από τα επιδόματα της πολιτείας. Επιπρόσθετα, 

θεωρείται ότι ενισχύει την κοινωνική απομόνωση των εργαζομένων με αναπηρία, 

καθώς με τον εργασιακό τους διαχωρισμό ενισχύονται οι χαμηλές προσδοκίες και οι 

αρνητικές πεποιθήσεις της κοινωνίας απέναντι στις δυνατότητες και προοπτικές 

απασχόλησής τους. Τέλος, τα ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι ένα πολύ 

μικρό ποσοστό των ατόμων με αναπηρία που απασχολούνται στην προστατευόμενη 

απασχόληση καταφέρνουν να εργαστούν αργότερα σε ανταγωνιστικά εργασιακά 

περιβάλλοντα, κάτι το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το συγκεκριμένο μοντέλο 

απασχόλησης δεν ευνοεί τελικά την παραγωγικότητα και την κοινωνική ενσωμάτωση 

των ατόμων με αναπηρία (Blanck et al., 2003˙ Kregel & Dean, 2002). 

Απότοκο της αρνητικής κριτικής, η οποία ασκήθηκε στο μοντέλο της 

προστατευόμενης απασχόλησης, αποτέλεσε το μοντέλο της υποστηρικτικής 

απασχόλησης, που έκανε την εμφάνισή του στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και 

του οποίου στόχος τέθηκε η πλήρης κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία 

(Jahoda, Kemp, Riddell & Banks, 2008∙ Wehman, Revell & Brooke, 2003). Στον 

ευρωπαϊκό χώρο, παρατηρείται ότι το μοντέλο της υποστηρικτικής απασχόλησης 

εφαρμόζεται με μια σχετική διστακτικότητα μέσω ορισμένων εθνικών προγραμμάτων 

που προωθούν την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας (Verdugo, 

Martín-Ingelmo, Jordán de Urríes, Vicent & Sánchez, 2009).  
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Με τα τρία χαρακτηριστικά στοιχεία της υποστηρικτικής απασχόλησης να 

είναι η αμειβόμενη εργασία, το ενταξιακό εργασιακό περιβάλλον και η συνεχιζόμενη 

υποστήριξη (García-Villamisar & Hughes, 2007), το βασικό σημείο διαφοράς του  

συγκεκριμένου μοντέλου από τις παραδοσιακές, μη υποστηρικτικές προσεγγίσεις 

έγκειται στην προτεραιότητα που δίνεται στην εύρεση απασχόλησης σε 

ανταγωνιστικά εργασιακά περιβάλλοντα κοινωνικά ολοκληρωμένα σε συνδυασμό με 

συνεχιζόμενη κατάρτιση και υποστήριξη στο εργασιακό πλαίσιο (Cook et al., 2005). 

Στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται ότι όλα τα μοντέλα υποστηρικτικής 

απασχόλησης παρέχουν στον ωφελούμενο σημαντικές ευκαιρίες για κοινωνική 

ένταξη στο εργασιακό περιβάλλον, καθώς αυξάνονται τα κοινωνικά του δίκτυα και η 

κοινωνική του αλληλεπίδραση με τους χωρίς αναπηρία συναδέλφους του (Jahoda et 

al., 2008).   

Τα φιλοσοφικά ερείσματα του συγκεκριμένου μοντέλου τοποθετούνται στην 

έννοια του αυτοπροσδιορισμού (self-determination). Ως εκ τούτου, οι βασικές αξίες 

που διαπνέουν τα υποστηριζόμενα προγράμματα απασχόλησης επικεντρώνονται τόσο 

στο δικαίωμα του ατόμου στην εργασία όσο και στην ικανότητά του να εργαστεί, γι’ 

αυτό και εστιάζουν την προσοχή τους στην εξεύρεση κατάλληλων θέσεων εργασίας 

και πηγών υποστήριξης για τον εργαζόμενο με αναπηρία. Παράλληλα, τα 

συγκεκριμένα προγράμματα εστιάζουν στον εντοπισμό των δυνατών σημείων, των 

ενδιαφερόντων, των αναγκών αλλά και των αδυναμιών του ατόμου,  των προσωπικών 

του στόχων και επιλογών. Τέλος, βασική τους μέριμνα αποτελεί η εφαρμογή 

δομημένων εκπαιδευτικών τεχνικών και μεθόδων, καθώς και η ευαισθητοποίηση της 

κοινότητας, εστιάζοντας στον ρόλο που αυτή διαδραματίζει στην αποδοχή και 

ανάπτυξη του ατόμου (García-Villamisar & Hughes, 2007˙ Gottlieb et al., 2010˙  

Parent, 2004˙ Wehman et al., 2003). 

 Σημαντικό είναι το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της υποστηρικτικής 

απασχόλησης, το άτομο με αναπηρία, το οποίο δεν έχει απασχοληθεί ποτέ σε κάποια 

εργασία ή εκλαμβάνεται ως μη δυνάμενο να εργασθεί, να καταστεί ικανό να εργασθεί 

επιτυχώς και για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνεισφέροντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 

στην κοινωνία. Συνεπώς, στο συγκεκριμένο μοντέλο απασχόλησης, το άτομο 

λαμβάνει εξειδικευμένη και εξατομικευμένη υποστήριξη και κατάρτιση από έναν 

εκπαιδευτή (job coach), με στόχο την εξεύρεση και διατήρηση εργασίας σε κοινοτικές 

επιχειρήσεις με όρους της ελεύθερης αγοράς. Τα οφέλη που σημειώνονται από τη 

συμμετοχή του ατόμου στην υποστηρικτική απασχόληση προκύπτουν για όλα τα 
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εμπλεκόμενα μέλη. Αρχικά, η αμειβόμενη εργασία προσφέρει στο ίδιο το άτομο το 

αίσθημα της αυτοεκτίμησης και της αξιοπρέπειας και στην οικογένεια το αίσθημα της 

ικανοποίησης, διότι το μέλος της εκπληρώνει πλήρη ρόλο στον χώρο του 

επαγγελματικού στίβου. Εν συνεχεία, ο εργοδότης επωφελείται από τη συνεχή 

στήριξη και απασχόληση ενός ανταγωνιστικού εργαζόμενου και, τέλος, όφελος 

προκύπτει για την ίδια την κοινωνία, η οποία ελαφρύνεται φορολογικά, σε μεγάλο 

βαθμό, σε σύγκριση με τη λειτουργία των προστατευμένων εργαστηρίων (García-

Villamisar & Hughes, 2007˙ Parent, 2004˙ Wehman et al., 2003). 

Παρόλα τα θετικά του στοιχεία, το μοντέλο της υποστηρικτικής απασχόλησης 

στην πράξη αποδείχθηκε λιγότερο αποτελεσματικό για ορισμένους τύπους αναπηρίας, 

αφήνοντας ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων με αναπηρία εκτός εργασιακού στίβου, ιδίως 

τα άτομα με βαριές αναπηρίες (Callahan, Griffin & Hammis, 2011˙ Riesen, Morgan & 

Griffin, 2015). Η κριτική που ασκήθηκε στο συγκεκριμένο μοντέλο εστιάστηκε στο 

γεγονός ότι απουσίαζε η βασική προτεραιότητα να εντοπιστούν πρωτίστως εκείνες οι 

θέσεις εργασίας που ταιριάζουν καλύτερα στο προφίλ των υποψηφίων εργαζομένων, 

καθώς η τοποθέτησή τους πραγματοποιούνταν με μόνο γνώμονα τις ανάγκες της 

ελεύθερης αγοράς εργασίας. Συνεπώς, φαίνεται ότι από το συγκεκριμένο μοντέλο 

απουσιάζει η προσαρμοστικότητα και η πλήρης ισότητα ευκαιριών στην αγορά 

εργασίας για τα άτομα με αναπηρία (Molina & Demchak, 2016). Γι’ αυτόν τον λόγο 

κρίθηκε αναγκαίο να αναπροσαρμοστεί η υποστηρικτική απασχόληση και να 

επαναπροσδιοριστεί η εργασιακή σχέση μεταξύ εργοδοτών και εργαζόμενων με 

έμφαση στις πραγματικές ανάγκες και των δύο. Μέσα από αυτές τις προσπάθειες που 

καταβλήθηκαν γεννήθηκε η ιδέα της προσαρμοσμένης απασχόλησης (Callahan et al., 

2011).   

H έννοια της προσαρμοσμένης απασχόλησης (customized employment) 

εμφανίστηκε, στις αρχές του 20
ού

 αιώνα, ως μία πρωτοβουλία της Υπηρεσίας 

Πολιτικής Απασχόλησης για Άτομα με Αναπηρία του Υπουργείου Εργασίας των 

Η.Π.Α., προκειμένου να προαχθεί η επαγγελματική τους αποκατάσταση (Riesen et al., 

2015). Η προσαρμοσμένη απασχόληση βασίζεται στην δημιουργία μίας 

εξατομικευμένης εργασιακής σχέσης μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου προς το 

συμφέρον αμφότερων (Parent, 2004), η οποία διαμορφώνεται βάσει των δυνατοτήτων, 

των αναγκών και των ενδιαφερόντων του ατόμου με αναπηρία με σκοπό την 

ταυτόχρονη ικανοποίηση των αναγκών του εργοδότη του (Callahan & Gold, 2002). 

Στο συγκεκριμένο μοντέλο, λοιπόν, δίνεται έμφαση στις προσωπικές επιλογές του 
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ατόμου, στα χαρίσματα και τις κλίσεις του, στις επιθυμίες και τις προτιμήσεις του, 

ανεξαρτήτως του τύπου αναπηρίας. Ως εκ τούτου, πρόκειται για μία 

προσωποκεντρική προσέγγιση, καθώς εστιάζει στην προσωπικότητα του ατόμου με 

αναπηρία, προκειμένου να εντοπιστούν οι ικανότητες και οι δεξιότητες, τα 

ενδιαφέροντα και τα ταλέντα, βάσει των οποίων αναζητείται η κατάλληλη εργασία 

για την καλύτερη αξιοποίησή τους (Inge, 2008∙ Gottlieb et al., 2010∙ Molina & 

Demchak, 2016).  

Η προσαρμοσμένη απασχόληση μπορεί να εφαρμοστεί με διάφορους τρόπους 

ανάλογα με τη μορφή που εκείνη λαμβάνει. Ο Citron και οι συνεργάτες του (2008) 

αναφέρονται σε πέντε διακριτούς τύπους της. Ο πρώτος τύπος, ανάλυση εργασιακών 

καθηκόντων (‘job carving’), προσφέρει τη δυνατότητα κατάτμησης και προσαρμογής 

των καθηκόντων μίας εργασίας και ανάληψης ορισμένων από αυτά. Στο σημείο αυτό, 

ο ρόλος του συμβούλου εργασίας αποδεικνύεται πολύ σημαντικός, καθώς 

αναλαμβάνει σε συνεργασία με τον εργοδότη να εντοπίσει συγκεκριμένα καθήκοντα, 

στα οποία μπορεί να ανταπεξέλθει το άτομο βάσει των ικανοτήτων του. Ο δεύτερος 

τύπος αναφέρεται ως διαπραγμάτευση εργασίας (‘job negotiation’) και αφορά τη 

δημιουργία νέας θέσης εργασίας από διαφορετικές πλευρές διαφόρων θέσεων 

εργασίας, ενώ ο τρίτος τύπος, που αναφέρεται ως δημιουργία θέσεων εργασίας (‘job 

creation’), προκύπτει από τις ίδιες τις ανάγκες της επιχείρησης, οι οποίες δεν έχουν 

ικανοποιηθεί. Ως τέταρτος τύπος αναφέρεται το μοίρασμα εργασίας (‘job sharing’), 

καθώς δύο ή περισσότερα άτομα ασκούν την ίδια εργασία και ως τελευταίος η 

αυτοαπασχόληση (self-employment) (Citron et al., 2008).  

Με την εξατομίκευση των υπηρεσιών και τις κατάλληλες προσαρμογές σε 

συνδυασμό με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του αιτούντος εργασία και του εργοδότη, 

η προσαρμοσμένη απασχόληση αποτελεί μία καινοτόμο εναλλακτική στρατηγική για 

τα άτομα με αναπηρία (Callahan et al., 2011). Τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά 

συντελούν στο να βρουν τα άτομα εκείνη την εργασία που ταιριάζει καλύτερα στο 

προφίλ τους, να θέσουν προσωπικούς στόχους σε ένα ανταγωνιστικό εργασιακό 

περιβάλλον και να αμειφθούν τουλάχιστον με τον κατώτατο μισθό (Citron et al., 

2008∙ Gottlieb et al., 2010∙ Inge, 2008).   

1.3. Η θέση των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση 

 Η αμειβόμενη απασχόληση, η σημασία της οποίας έχει καταδειχθεί από 

πληθώρα ερευνών, αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα όλων των ανθρώπων, 
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συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία (Minis et al., 2013). Μέσω της 

εργασίας παρέχονται στο άτομο ευκαιρίες για οικονομική ανεξαρτησία και αυτόνομη 

διαβίωση οδηγώντας το κατά αυτόν τον τρόπο στην κοινωνική ένταξη (Eggleton, 

Robertson, Ryan & Kober, 1999). Αντίθετα, η κατάσταση της ανεργίας βιώνεται ως 

κοινωνικός αποκλεισμός με δραματικές συνέπειες για την ψυχοσυναισθηματική 

κατάσταση των ατόμων (Gottlieb et al., 2010∙ Wik & Tøssebro, 2014). Ο 

αποκλεισμός τους από την αγορά εργασίας ισοδυναμεί με την αποστέρηση επαρκούς 

εισοδήματος για την κάλυψη των προσωπικών τους αναγκών, ενισχύοντας την 

εξάρτησή τους από την κρατική μέριμνα (Roessler, Neath, McMahon & Rumrill, 

2007). Η συμπεριληπτική κοινωνία είναι εκείνη η οποία δημιουργεί τις δέουσες 

συνθήκες για πλήρη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της 

κοινωνικής ζωής, και προσφέρει συνεχώς ευκαιρίες για ένταξη στην αγορά εργασίας 

και οικονομική ανεξαρτησία, αποδίδοντας με αυτόν τον τρόπο αξία στα άτομα με 

αναπηρία (Grant, 2008).  

 Η επαγγελματική ένταξη επιφέρει αναμφισβήτητα οφέλη στο άτομο με 

αναπηρία και πρωτίστως έναν αξιακό κοινωνικό ρόλο, αυτόν του εργαζόμενου, που 

είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη της κοινωνικής του συμμετοχής 

(Eggleton et al., 1999˙ Grant, 2008∙ Σούλης, 2013). Ειδικότερα, η εργασία προσφέρει 

στο άτομο με αναπηρία τη δυνατότητα, αφενός, για οικονομική ευημερία και, 

αφετέρου, για προσωπική ευτυχία και υψηλότερη ποιότητα ζωής, καθώς επηρεάζει 

θετικά την αυτοεικόνα του και το ενθαρρύνει να ορίσει τον εαυτό του μέσα στο 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο (Moxley, Finch, Tripp & Forman, 2003). Η αμειβόμενη 

εργασία αποτελεί παράγοντα επιβίωσης και αυτοεκτίμησης, εφόσον παρέχει στο 

άτομο πέρα από εισοδηματική ασφάλεια, έναν τρόπο αντιμετώπισης της κοινωνικής 

απομόνωσης που συχνά βιώνουν και βελτίωσης της κοινωνικής θέσης (Heera & Devi, 

2016). Η συμμετοχή στην εργασία αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές 

δραστηριότητες στη ζωή του ατόμου, καθώς η ζωή του αποκτά νόημα. Η απασχόληση 

συνδέεται, άλλωστε, με υψηλότερα επίπεδα σωματικής και ψυχική ευημερίας 

(Lindsay, 2010). Παράλληλα, με την απόκτηση επικοινωνίας με άλλα άτομα εκτός 

των οικείων του προσώπων, το εργαζόμενο άτομο αυξάνει τις ευκαιρίες για 

διεύρυνση του κοινωνικού του δικτύου μέσα από τη δημιουργία καινούριων 

κοινωνικών επαφών και σχέσεων ενισχύοντας την κοινωνικοποίησή του 

(Δελλασούδας, 2006˙ Grant, 2008). Οι εργασιακές εμπειρίες βοηθούν ιδίως τα νεαρά 
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άτομα με αναπηρία να διευρύνουν τα ενδιαφέροντά τους και τις ικανότητές τους και 

να αναπτύξουν απαραίτητες εργασιακές και κοινωνικές δεξιότητες, προσφέροντας 

ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη και εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους (Andersson, Luthra, 

Hurtig & Tideman, 2015∙ Carter, Trainor, Ditchman, Swedeen & Owens, 2009). Η 

εργασία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μηχανισμούς που συντελούν στη 

δόμηση της ταυτότητας των ατόμων με αναπηρία, καθώς μέσω αυτής αποκτούν τη 

δυνατότητα για ενεργό συμμετοχή στα κοινά και το αίσθημα του ανήκειν (Pallisera, 

Vilà & Fullana, 2012). Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα που απορρέουν από 

την εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία αποτελεί η οικονομική 

ανεξαρτητοποίηση, καθώς μειώνεται η εξάρτησή τους από τα συγγενικά πρόσωπα και 

τα προνοιακά επιδόματα, αποκτούν οικονομική σταθερότητα που τους επιτρέπει να 

συνεισφέρουν εξίσου στον οικογενειακό οικονομικό προϋπολογισμό και, 

ταυτοχρόνως, ενισχύεται η αγοραστική τους δύναμη σε σύγκριση με τα οικονομικώς 

εξαρτημένα άτομα (Lindstrom, Doren & Miesch, 2011). Σύμφωνα με τις απόψεις των 

ίδιων των εργαζόμενων, μέσα από την εργασία, πέρα από τα οικονομικά οφέλη που 

αποκόμισαν, ανέπτυξαν τα ταλέντα τους, άντλησαν ικανοποίηση, βελτίωσαν την 

αυτοεκτίμησή τους και μετατράπηκαν σε ενεργά μέλη της κοινωνίας (Minis et al., 

2013). 

 Στη σχετική βιβλιογραφία έχουν επισημανθεί οι βασικοί προβλεπτικοί 

παράγοντες της επαγγελματικής ένταξης και επίτευξης της ανεξάρτητης διαβίωσης 

των ατόμων με αναπηρία. Ως εκ τούτου, η απόκτηση επίγνωσης των επαγγελμάτων, η 

συμμετοχή σε πρόγραμμα μετάβασης για νέους μέσω της απασχόλησης σε 

αμειβόμενες εργασίες η απόκτηση εργασιακών εμπειριών, η ανάπτυξη κοινωνικών 

και εργασιακών δεξιοτήτων, οι προσδοκίες της οικογένειας και η επαγγελματική 

εκπαίδευση αποτελούν τους πιο συχνά αναφερόμενους (Benz, Yovanoff & Doren, 

1997˙ Benz, Lindstrom & Yovanoff, 2000∙ Carter, Austin & Trainor, 2012∙ Ju, Zhang 

& Pacha, 2012∙ Test et al., 2009). 

 Παρόλα τα πολυδιάστατα οφέλη που προσφέρει η εργασία τόσο στο ίδιο το 

άτομο με αναπηρία όσο και στην κοινωνία εν γένει, τα ποσοστά απασχόλησης των 

ατόμων με αναπηρία παρουσιάζονται ιδιαίτερα χαμηλά σε σύγκριση με τα αντίστοιχα 

των ατόμων χωρίς αναπηρία (Andersson et al., 2015∙ Hartnett, Stuart, Thurman, Loy 

& Batiste, 2011∙ Lindsay, Robinson, Mcdougall, Sanford & Adams, 2012). Τα άτομα 

με αναπηρία, ως ευάλωτη κοινωνική ομάδα, αντιμετωπίζουν ποικίλες προκλήσεις, οι 
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οποίες δυσχεραίνουν μία επιτυχημένη και καθ’ όλα ουσιαστική τους ένταξη στο 

εργασιακό πλαίσιο και την κοινωνία εν γένει (Ju et al., 2012∙  Kalargyrou, Kalargiros 

& Kutz, 2018). Η συγκεκριμένη κατάσταση επιδεινώθηκε ιδιαίτερα τα τελευταία 

χρόνια λόγω των αλλαγών που συντελέστηκαν στον τρόπο οργάνωσης της εργασίας 

και των καινούριων εργασιακών σχέσεων που προέκυψαν από τη νέα οικονομία μίας 

παγκοσμιοποιημένης αγοράς εργασίας. Αναπόφευκτη απόρροια της συνθήκης αυτής 

αποτέλεσε η συρρίκνωση των ανειδίκευτων θέσεων εργασίας, στις οποίες, όμως, 

απασχολούνταν τα άτομα με αναπηρία λόγω της χαμηλού επιπέδου επαγγελματικής 

κατάρτισης που έχουν λάβει (Pallisera et al., 2012). Στη σύγχρονη 

παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, τα αποκλειόμενα από την εργασία άτομα, συνήθως, 

οδηγούνται σε προγράμματα κατάρτισης χαμηλής ειδίκευσης, τα οποία τους εξωθούν 

εκ νέου στην ανεργία, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο, όπου η ανεργία ή η 

υποαπασχόληση εκλαμβάνονται ως ένα ατομικό πρόβλημα. Το ίδιο το άτομο 

θεωρείται υπεύθυνο για τον αποκλεισμό του, καθόσον αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις 

νέες εργασιακές συνθήκες, στερούμενο εκείνες τις ικανότητες και δεξιότητες, οι 

οποίες θα του εξασφάλιζαν την απόκτηση και διατήρηση μίας αμειβόμενης 

απασχόλησης (Brine, 2001).     

 Ως δεύτερη συνθήκη, που επηρεάζει την κατάσταση με την οποία έρχονται 

αντιμέτωπα τα άτομα με αναπηρία αναφορικά με την εργασιακή τους ένταξη, 

εντοπίζεται η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, η οποία μαστίζει την τελευταία 

δεκαετία τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κυρίως, τις χώρες της Μεσογείου, 

συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας (Papavassiliou-Alexiou & Fotiadou, 2019). 

Σύμφωνα με τα ποσοστά του Ο.Ο.Σ.Α. (OECD), η συμμετοχή των ατόμων με 

αναπηρία στον εργασιακό στίβο εμφανίζεται σημαντικά μειωμένη σε σύγκριση με τα 

άτομα χωρίς αναπηρία (Wik & Tøssebro, 2014). Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), στις χώρες του δυτικού κόσμου, τα άτομα παραγωγικής 

ηλικίας με αναπηρία είναι άνεργα σε ένα ποσοστό από 50% μέχρι 70%, δηλαδή 

τουλάχιστον το διπλάσιο σε σχέση με τα άτομα χωρίς αναπηρία (Zarocostas, 2005). 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας 

εμφανίζεται αναλογικά μειωμένη. Συγκεκριμένα, αναφορικά με την εργασιακή 

ένταξη των ατόμων με αναπηρία προκύπτει από σχετική αναφορά της στατιστικής 

υπηρεσίας της Ευρώπης (Eurostat) (2011) ότι τα άτομα ηλικίας από 15 έως 64 ετών, 

που ανήκουν στον γενικό πληθυσμό, είναι σε θέση να βρουν απασχόληση σε ένα 

ποσοστό που αγγίζει το 67%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό μειώνεται στο 47% για τα 
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άτομα με αναπηρία. Αντίστοιχα αποθαρρυντικά ποσοστά σημειώνονται αναφορικά με 

την κοινωνική ένταξη, όπου το 20% των ατόμων χωρίς αναπηρία αντιμετωπίζει 

σοβαρό κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, σε αντίθεση με το αντίστοιχο 

ποσοστό για τα άτομα με αναπηρία, το οποίο ανήλθε στο 30% (Ε.Σ.Α.μεΑ, 2014). Σε 

εθνικό επίπεδο, στις παραγωγικές ηλικίες από 20 έως 64 ετών των ατόμων χωρίς 

αναπηρία ο δείκτης απασχόλησης υπολογίζεται στο 57%, σε σχέση με την εξαιρετικά 

χαμηλή τιμή που λαμβάνει στα άτομα με σοβαρή αναπηρία, η οποία με τα βίας 

αγγίζει το 24%. Εξαιρετικά υψηλά παρουσιάζονται τα ποσοστά των ατόμων με 

σοβαρή αναπηρία ηλικίας από 20 έως 34 ετών που δε διαθέτουν καμία εργασιακή 

εμπειρία (ΕΛΣΤΑΤ, 2017). Το τεράστιο χάσμα που παρατηρείται μεταξύ του 

ποσοστού απασχόλησης των ατόμων με σοβαρή αναπηρία και του ποσοστού του 

απασχολούμενου γενικού πληθυσμού στις κατεξοχήν παραγωγικές ηλικίες από 25 έως 

54 ετών, σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα στατιστικά στοιχεία, εγείρει  

ανησυχίες, καθώς σκιαγραφεί την εικόνα ενός μέσου νέου σε ηλικία ατόμου με 

αναπηρία παντελώς αποκλεισμένου από τη δυνατότητα αξιοπρεπούς εργασίας και 

διαβίωσης (Ε.Σ.Α.μεΑ, 2018).  

 Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τα νεαρά άτομα με αναπηρία, συνήθως, 

βιώνουν μακροχρόνια ανεργία, υποαπασχόληση ή βρίσκονται κάτω από τα όρια της 

φτώχειας σε σχέση με τους συνομηλίκους τους χωρίς αναπηρία (Lindstrom, Kahn & 

Lindsey, 2013∙ Magill-Evans, Galambos, Darrah & Nickerson, 2008).  Οι ανισότητες 

που ενυπάρχουν στην εργασία και την απασχόληση για τα άτομα με αναπηρία 

καθίστανται εμφανείς από την άνιση κατανομή τόσο του ποσοστού απασχόλησης όσο 

και της εργασίας ως προς το είδος της (Lindstrom et al., 2013). Ως εκ τούτου, 

απασχολούνται σε θέσεις εργασίας υποαμειβόμενες και χαμηλού κύρους με 

περιορισμένες ευκαιρίες τόσο για συμμετοχή στην ελεύθερη αγορά εργασίας όσο και 

για επαγγελματική εξέλιξη (Grant, 2008∙ Wilson-Kovacs, Ryan, Haslam & 

Rabinovich, 2008∙ Zissi, Rontos, Papageorgiou, Pierrakou & Chtouris, 2007). Ως 

ανασταλτικοί παράγοντες που συντελούν στη διαιώνιση των σταθερά υψηλών 

ποσοστών ανεργίας και υποαπασχόλησης των ατόμων με αναπηρία αποτελούν η 

ελλιπής ενημέρωση των ίδιων και των οικογενειών τους, η χαμηλή ποιότητα της 

παρεχόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα μειωμένα 

επαγγελματικά προσόντα, το είδος των ειδικοτήτων στις οποίες εκπαιδεύονται και η 

απουσία αντιστοίχισής τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Επισημαίνονται 

εξίσου ο ανεπαρκής παρεχόμενος επαγγελματικός προσανατολισμός και η απουσία 
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συμβούλων εργασίας (Παπάνης & Τσάπαλα, 2009∙ Πολυχρονοπούλου & Μπογέα, 

2015). Επιπρόσθετα, οι στερεοτυπικές στάσεις των εργοδοτών, η ελλιπής ενημέρωσή 

τους για τα άτομα με αναπηρία, οι στάσεις διάκρισης και η εχθρότητα που 

κυριαρχούν στα εργασιακά περιβάλλοντα, καθώς και η έλλειψη κατάλληλων 

τεχνολογικών βοηθημάτων με τη μειωμένη προσβασιμότητα συντελούν στην 

παγίωση του κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία 

(Heera & Devi, 2016∙ Murfitt, Crosbie, Zammit & Williams, 2018∙ Wik & Tøssebro, 

2014).  

 Καθώς μόνο ένα μικρό ποσοστό των ατόμων με αναπηρία απασχολείται στην 

ελεύθερη αγορά εργασίας ή σε προστατευμένα εργαστήρια, τα περισσότερα άτομα 

εξαρτώνται οικονομικά από άλλα πρόσωπα του ευρύτερου περιβάλλοντος, 

εξωθούνται σε καταστάσεις φτωχοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού 

(Πολυχρονοπούλου & Μπογέα, 2005). Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, 

προκειμένου να υπερκεραστεί το τεράστιο κοινωνικό ζήτημα της ανεργίας και της 

φτώχειας των ατόμων με αναπηρία, έχουν αναπτυχθεί στις περισσότερες χώρες, 

μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υποστηρικτικά συστήματα, τα οποία λειτουργούν, 

κυρίως, μέσω προνοιακών προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης Ωστόσο, η 

χορήγηση κρατικών επιδομάτων αναπηρίας ή ανεργίας λειτουργεί ανασταλτικά ως 

προς το κίνητρο το ατόμου για εύρεση εργασίας, καθώς επέρχεται εφησυχασμός με το 

χαμηλό, αλλά σταθερό ποσό που λαμβάνουν (OECD, 2010).  

 Το 2009, πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.), 

εθνική έρευνα μεγάλης εμβέλειας, στην οποία μελετήθηκαν οι αντιλήψεις των 

νεαρών ατόμων με αναπηρία αναφορικά με τις καταστάσεις που αντιμετώπισαν μετά 

την αποφοίτησή τους από το σχολείο σε διάφορους κοινωνικούς τομείς της ζωής, 

συμπεριλαμβανομένου κι αυτόν της εργασίας. Σύμφωνα με τα ερευνητικά πορίσματα, 

είναι λιγότερο πιθανό για τα άτομα με νοητική αναπηρία ή αυτισμό να βρουν εργασία 

συγκριτικά με άτομα με άλλης μορφής αναπηρία. Συγκεκριμένα, το 25,1% των 

ατόμων με νοητική αναπηρία απασχολείται στον τομέα της εστίασης, το 19% στην 

παραγωγή, το 14,3% στην καθαριότητα και συντήρηση κτιρίων, το 11,2% σε 

διοικητικές εργασίες, το 9,4% στις μεταφορές και το 5,3% στις πωλήσεις. Όσον 

αφορά τα άτομα με αυτισμό, το 19,1% εργάζεται σε διοικητικές εργασίες, το 14,6% 

στις μεταφορές, το 12,8% στην εστίαση, το 11,5% στην παραγωγή, το 10,8% στην 

καθαριότητα και συντήρηση κτιρίων, το 7,5% στις πωλήσεις και το 4,3% στις 

υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής. Το 55% των ατόμων με αναπηρία που 
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εργάζεται δήλωσε ότι βρήκε μόνο του δουλειά, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό δήλωσε ότι 

αναζήτησε βοήθεια για την εύρεση εργασίας. Έτσι, το 18% έλαβε βοήθεια για την 

εύρεση της εργασίας τους από την οικογένεια, το 17% από φίλους ή γνωστούς, το 8% 

από υποστηρικτική υπηρεσία για την απασχόληση, και μόλις, το 4% από το σχολικό 

προσωπικό (Newman et al., 2011).  

 Στην έρευνα των Baldwin, Costley και Warren (2014) διαπιστώθηκε ότι το 68% 

των ατόμων με Σύνδρομο Asperger και υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό που 

συμμετείχαν στην έρευνα εργάζονταν ως υπάλληλοι γραφείου, διοικητικοί υπάλληλοι, 

εργάτες και ελεύθεροι επαγγελματίες. Το 30% του δείγματος δήλωσε ότι ως 

ανεπίσημο υποστηρικτικό δίκτυο για την ανεύρεση εργασίας λειτούργησε το 

οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον. Στην έρευνα των Bush και Tassé (2017), 

αναφορικά με την απασχόληση στα άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό και 

σύνδρομο Down, τα ευρήματα κατέδειξαν ότι οι ενήλικες με αυτισμό και νοητική 

αναπηρία κατέχουν τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης στην ελεύθερη αγορά 

εργασίας. Ακόμη, επιβεβαίωσαν τα χαμηλά ποσοστά απασχόλησης όλων των ατόμων 

με αναπηρία στην αγορά εργασίας. Εκείνο που συνάγεται είναι ότι ο βαθμός της 

νοητικής αναπηρίας και η δυνατότητα των ατόμων να κάνουν επιλογές στην 

καθημερινή τους ζωή συνδέονται με τις ευκαιρίες απασχόλησης στην ευρύτερη 

κοινωνία. 

1.4. Θεσμική θεμελίωση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ για συμμετοχή στην 

απασχόληση 

 Η επαγγελματική σταδιοδρομία και η ίση μεταχείριση των ατόμων με 

αναπηρία κατέχει ιδιαίτερη θέση στον δημόσιο πολιτικό και επιστημονικό διάλογο. 

Εξαιτίας της δυσχερούς για τα άτομα με αναπηρία κατάστασης στον τομέα της 

απασχόλησης και του συνεπακόλουθου εργασιακού αποκλεισμού, παρεμποδίζεται η 

άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος στην εργασία  χωρίς διακρίσεις. Προκειμένου 

το αυτονόητο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία για αυτονομία και επαγγελματική 

ένταξη να κατοχυρωθεί νομικά διεθνώς, η παγκόσμια κοινότητα προέβη μέσω 

νομοθετικών ρυθμίσεων στη ρητή θεμελίωση των δικαιωμάτων τους στην 

επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση (Πολυχρονοπούλου & Μπογέα, 2005).  

 Η διεθνής νομοθεσία σχετικά με την αναπηρία έχει επηρεαστεί σε μεγάλο 

βαθμό από οδηγίες, διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες, μέσω των οποίων 

καταβάλλεται ουσιώδης προσπάθεια για θέσπιση ρυθμιστικών κανόνων για τη 
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βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με 

αναπηρία. Αναφορικά με το διεθνές θεσμικό πλαίσιο, το 1975, η Γενική Συνέλευση 

του διεθνούς Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), προχώρησε στην εξαγγελία 

της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων των ΑμεΑ, με βασικό σκοπό την ενεργοποίηση 

των κρατών-μελών, ώστε να προαχθεί το επίπεδο και η ποιότητα ζωής των ατόμων με 

αναπηρία (Ε.Σ.ΑμεΑ, 2009).  

 Ιστορικός σταθμός της διεθνούς πολιτικής για την αναπηρία θεωρείται η 

Σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε), η οποία αποτελούμενη 

από πενήντα άρθρα στοχεύει στη θεμελίωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων των 

ατόμων με αναπηρία σε όλο το φάσμα της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής 

ζωής Μέσω αυτής, τα κράτη-μέλη του Ο.Η.Ε. καλούνται να προβούν σε εθνικό 

επίπεδο στις ανάλογες νομοθετικές ρυθμίσεις, προκειμένου, αφενός, να εφαρμοστούν 

στο σύνολό τους τα αναγνωρισμένα με τη σύμβαση αυτή δικαιώματα των ατόμων με 

αναπηρία και, αφετέρου, να καταργηθεί από τη νομοθεσία κάθε πρακτική διάκρισης 

εις βάρος τους. Σύμφωνα με το άρθρο 27 της Διεθνούς Σύμβασης, το δικαίωμα στην 

εργασία και απασχόληση συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση σε 

προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής κατάρτισης και 

συνεχούς εκπαίδευσης, τη δυνατότητα βιοπορισμού από εργασία, την οποία έχουν 

επιλέξει ελεύθερα και την απασχόληση σε ένα εργασιακό περιβάλλον ανοικτό, 

συμπεριληπτικό και προσβάσιμο. Παράλληλα, προωθείται η αρχή της μη διάκρισης 

βάσει αναπηρίας, τονίζοντας την ανάγκη για προώθηση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας σε ίδια βάση με τα 

άτομα χωρίς αναπηρία.  Η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ το Μάιο του 2008 (UN Document 

A/61/611, 2006). 

 Αναφορικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, στον Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/C 364/01), όπου γίνονται δύο αναφορές 

σχετικά με την αναπηρία, με το άρθρο 21 απαγορεύονται ρητώς παντός τύπου 

διακρίσεων βάσει φύλου, φυλής, χρώµατος, εθνοτικής καταγωγής, αναπηρίας. Στο 

άρθρο 26 περί «ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες», επιβεβαιώνεται ότι οι χώρες 

που ανήκουν στην ΕΕ αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην 

αυτονομία, την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη, καθώς και τη συμμετοχή και 

συνεισφορά τους στο κοινωνικό σύνολο. Επιπρόσθετα, όλα τα κράτη-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πλέον μεταφέρει στην εθνική νομοθεσία την Οδηγία 

2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρώπης της 27
ης

 Νοεμβρίου 2000 «για τη 
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διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την 

εργασία» (Employment Framework Directive) (2000/78/EC), σύμφωνα με την οποία 

οι διακρίσεις λόγω αναπηρίας δύναται να υποσκάψουν τα ποσοστά απασχόλησης και 

κοινωνικής προστασίας, καθώς και την αύξηση του βιοτικού επιπέδου και της 

ποιότητας ζωής
2
. Η παρούσα οδηγία υποχρέωνε τα κράτη-μέλη, το αργότερο έως τις 

2 Δεκεμβρίου 2003, να θέσουν σε εφαρμογή τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, σε 

αντίθεση με τον Χάρτη, ο οποίος δεν είχε κάποια δεσμευτική αρχή (Ε.Σ.ΑμεΑ, 2009).  

 Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Άτομα με Αναπηρία 2010-2020, που 

εγκρίθηκε το 2010 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφοδιάζει τα κράτη μέλη με ένα 

πλαίσιο δράσης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο με κεντρικό στόχο τη δημιουργία 

των αναγκαίων συνθηκών, προκειμένου να εξασφαλιστεί για τα άτομα με αναπηρία η 

πλήρης και ίση απόλαυση των δικαιωμάτων τους (ΕΕ, 2010). Η Στρατηγική εστιάζει 

στην άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την αποτελεσματική και ίση συμμετοχή 

των ατόμων με αναπηρία στην οικονομία και την κοινωνία με την επισήμανση οκτώ 

βασικών τομέων δράσης, προσβασιμότητα, συμμετοχή, ισότητα, απασχόληση, 

εκπαίδευση και κατάρτιση, κοινωνική προστασία, υγεία και εξωτερική δράση, 

πλαισιωμένος έκαστος από έναν προεξέχοντα στόχο και συγκεκριμένες ενέργειες (EΕ, 

2010: 4-5). Ειδικότερα για τον τομέα της απασχόλησης, δεδομένου ότι το 50% των 

ατόμων με αναπηρία δεν εργάζεται, θεμελιώδης στόχος τίθεται η δημιουργία 

κατάλληλων προϋποθέσεων, προκειμένου να καταστεί δυνατό περισσότερα άτομα με 

αναπηρία να βιοπορίζονται στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς εργασίας. Αναφορικά 

με τον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, πρωταρχικό στόχο της Στρατηγικής 

αποτελεί η απρόσκοπτη πρόσβαση στην εκπαίδευση και στη δια βίου μάθηση των 

μαθητών/τριών και φοιτητών/τριών με αναπηρία (EC, 2017). 

 Σε εθνικό επίπεδο, στην αναθεώρηση του Συντάγματος της Ελλάδας, τον 

Απρίλιο 2001
3
, αντικαθίσταται ο όρος «άτομα με ειδικές ανάγκες» από τον όρο 

«άτομα με αναπηρίες» και γίνονται οι πρώτες σαφείς αναφορές για κατοχύρωση των 

δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Συναρμοζόμενη με τη σχετική πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διασφάλιση της εφαρμογής της αρχή της ίσης 

μεταχείρισης, στις 27 Ιανουαρίου του 2005, ψηφίστηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο 

                                                           
2
 Παρ.11 

3
 Φ.Ε.Κ. 84 Α΄/17.4.2001, Ζ΄ Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων.  
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ο Νόμος 3304/2005
4
, με βασικό σκοπό τη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων για την 

καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας στον τομέα της απασχόλησης και της 

εργασίας, σύμφωνα µε τις Οδηγίες 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 

2000 και 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000, ώστε να 

διασφαλιστεί η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης (ΦΕΚ 16/Α, Ν.3304/05). 

Σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος της Ελλάδας του 2008
5
,  

κατοχυρώνεται συνταγματικά το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία «να 

απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και 

τη συμμετοχή τους την κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας» (άρ. 21, 

παρ. 6) (Βουλή των Ελλήνων, 2010). Εν συνεχεία, ψηφίστηκε ο νόμος 3699/2008
6
 για 

την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, όπου στο άρθρο 1, η πολιτεία δεσμεύτηκε να 

εξασφαλίσει στους πολίτες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες «…ίσες 

ευκαιρίες για πλήρη συμμετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία, ανεξάρτητη διαβίωση, 

οικονομική αυτάρκεια και αυτονομία, με πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους 

στη μόρφωση και στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη» (άρ. 1, παρ. 1). Με την 

ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου και την υιοθέτηση του Προαιρετικού 

Πρωτοκόλλου για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, στις 10 Απριλίου 2012, 

κυρώθηκε βάσει του νόμου 4074/2012
7
 από την Ολομέλεια της Ελληνικής Βουλής η 

Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ (2007).  

 Ωστόσο, στην Ελλάδα, παρόλες τις κατευθυντήριες γραμμές για τη χάραξη 

ανάλογης πολιτικής και την οικονομική υποστήριξη από πλευράς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την εξασφάλιση της επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης των ατόμων 

με αναπηρία σε ίση βάση με τους συμπολίτες τους, δεν παρατηρήθηκαν πολύ 

                                                           
4 Βλ. Ν. 3304/2005 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή 

εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 

προσανατολισμού». (ΦΕΚ 16, τ. Α΄) 

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=DE1eX1PkWuw%3D&tabid=

132  

5
 Ψήφισμα της 27

ης
 Μαΐου 2008  της Η΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων  

6
 Βλ. Ν. 3699 της 2 Οκτωβρίου 2008, ΦΕΚ 199, τ. Α’ «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση των 

ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».  

7 Βλ. Ν. 4074/2012 «Κύρωση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 

και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 

Αναπηρίες» (ΦΕΚ 88, τ. Α΄). 

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=DE1eX1PkWuw%3D&tabid=132
http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=DE1eX1PkWuw%3D&tabid=132
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προσοδοφόρα αποτελέσματα (Παπαβασιλείου-Αλεξίου, 2016). Ειδικότερα, πάνω από 

το μισό του πληθυσμού των νέων με σοβαρή αναπηρία παραμένει σε καθεστώς 

ανεργίας στη χώρα μας, ενώ η συντριπτική πλειονότητα όσων εργάζονται 

καταγγέλλει την απουσία των αναγκαίων για την αναπηρία τους προσαρμογών 

(Ε.Σ.ΑμεΑ, 2018). Οι προσφερόμενες υπηρεσίες για την ολιστική στήριξη των 

ατόμων με αναπηρία υστερούν σε πολλά επίπεδα και, ελλείψει συγκεκριμένου 

εθνικού σχεδιασμού, οι υλοποιούμενες δράσεις χαρακτηρίζονται μεμονωμένες και 

τμηματικές. Η παρατηρούμενη κατάσταση συνηγορεί στην παρεμπόδιση της 

ουσιαστικής συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, 

αλλά και στην κοινωνία, εντείνοντας και διαιωνίζοντας τις καταστάσεις 

υποεκπαίδευσης, ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού (Παπαβασιλείου-Αλεξίου, 

2016). 

 

2. Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση των ΑμεΑ στην Ελλάδα 

2.1. Νομοθεσία για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και την Ειδική 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση  

 Στην Ελλάδα, η συστηματική οργάνωση της Ειδικής Αγωγής και, συνεπώς, 

της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τα άτομα με αναπηρία, αποτελεί 

μία πρόσφατη σχετικά εξέλιξη, η οποία συντελέστηκε σε βάθος χρόνου με πολύ 

αργούς ρυθμούς (Ζερβός, 2004). Οι πρώτες απόπειρες για την παροχή εκπαίδευσης 

και επαγγελματικής κατάρτισης με οργανωμένη μορφή στα άτομα με αναπηρία 

σημειώνονται στις αρχές του 20
ου

 αιώνα. Οι συγκεκριμένες προσπάθειες, κυρίως,  

αποτελούσαν απόρροια φιλανθρωπικών ενεργειών και ιδιωτικών πρωτοβουλιών, 

παρουσιάζοντας έντονο προνοιακό χαρακτήρα. Τα δε μέτρα για την εκπαίδευση των 

ανάπηρων ατόμων ήταν βαθιά επηρεασμένα από το ιατρικό μοντέλο, χωρίς καμία 

ενταξιακή κατεύθυνση, αφού η παρεχόμενη εκπαίδευση συντελούνταν σε σχολεία 

ιδρυμάτων ή διαχωριστικές δομές (Λαμπροπούλου & Παντελιάδου, 2000· Σούλης, 

2002). Από τη μετεμφυλιακή περίοδο ως τη μεταπολίτευση, παρατηρήθηκε μία 

μεθοδικότερη και πιο επιστημονικά εδραιωμένη αντιμετώπιση της αναπηρίας, 

οφειλόμενη στην αλλαγή που επήλθε στις αντιλήψεις γύρω από αυτήν. Το Κράτος 

εκδήλωσε συστηματικό ενδιαφέρον απέναντι στα άτομα αυτά από τη δεκαετία του 

1970, με μια σειρά μέτρων για τη θεσμοθέτηση της ειδικής εκπαίδευσης, η οποία 

άρχισε δειλά να εμφανίζει έναν ενταξιακό χαρακτήρα (Σούλης, 2013).  
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 Ο θεσμός της ένταξης έχει τις ρίζες του στον νόμο 1143/1981
8
, σκοπός του 

οποίου ήταν η διασφάλιση του δικαιώματος των ανάπηρων ατόμων για κατάλληλη 

εκπαίδευση, προκειμένου να επιτευχθεί η κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη 

(άρ.1). Πρόκειται για την πρώτη νομοθετική προσπάθεια από πλευράς της πολιτείας 

και του Υπουργείου Παιδείας για κατοχύρωση ίσων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση 

των ατόμων με αναπηρίες (Λαμπροπούλου & Παντελιάδου, 2000). Εν συνεχεία, η 

Πολιτεία ψήφισε το νόμο 1566/1985
9
, με τον οποίο υιοθετείται η αρχή της ένταξης, 

καθώς για πρώτη φορά προβλέπεται η φοίτηση των παιδιών με αναπηρία στις 

κανονικές τάξεις του σχολείου. Στόχοι της ειδικής αγωγής τίθενται, μεταξύ άλλων, η 

ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και η 

κοινωνική τους αποδοχή (άρ. 32). Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 22 (παρ.2) ως 

επίσημος φορέας για την παροχή της ειδικής εκπαίδευσης ορίζεται το ΥΠΕΠΘ.   

 Το έτος 2000, ψηφίστηκε ο νόμος 2817
10

 για την εκπαίδευση των ατόμων με 

αναπηρία, οι θετικές διατάξεις του οποίου αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τη 

θεσμοθέτηση των «τμημάτων ένταξης» στα γενικά σχολεία, της παράλληλης 

στήριξης στη γενική σχολική τάξη, των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και 

Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) με σκοπό την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους/στις 

μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και της εφαρμογής ειδικών 

εξατομικευμένων υποστηρικτικών προγραμμάτων για όσους/ες φοιτούν στα σχολεία 

γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στη σκοποθεσία της ειδικής 

εκπαίδευσης περιλαμβάνονται η απόκτηση και καλλιέργεια των απαραίτητων 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την επίτευξη της ένταξης των ατόμων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σύστημα εκπαίδευσης, καθώς και η επαγγελματική 

τους κατάρτιση και η συμμετοχή τους στην παραγωγή διαδικασία (αρ.1. παρ. 6). 

 Αναφορικά με την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ιδρύονται 

με τον ίδιο νόμο τα ΤΕΕ ειδικής αγωγής Α΄ και Β΄ βαθμίδας (αρ. 1, παρ. 6) για την 

παροχή εξειδικευμένων τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων. Στα ΤΕΕ Α΄ 

                                                           
8
 Βλ. Νόμο 1143/1981 «Περί ειδικής αγωγής, ειδικής επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, απασχολήσεως και 

κοινωνικής μερίμνης των αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού ατόμων και άλλων τινών εκπαιδευτικών 

διατάξεων» ΦΕΚ 80/31.3.1981,, τ. Α’.   

9
 Βλ. Νόμο 1566 της 30

 
/9/1985, ΦΕΚ 167, τ. Α’ «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».  

10
 Βλ. Νόμο 2817 14/3/2000, ΦΕΚ 78, τ. Α’ «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

και άλλες διατάξεις».   
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βαθμίδας εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικού με διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον πέντε 

έτη, από το 14
ο
 έτος μέχρι και το 19

ο  
έτος της ηλικίας των φοιτούντων. Στα ΤΕΕ Β΄ 

βαθμίδας, που περιλαμβάνουν δύο κύκλους, στην Α΄ τάξη του Α΄ κύκλου 

εγγράφονται απόφοιτοι Γυμνασίου και η φοίτηση διαρκεί δύο τουλάχιστον σχολικά 

έτη σε κάθε κύκλο σπουδών, ενώ στο Β΄ κύκλο εγγράφονται και απόφοιτοι του Τ.Ε.Ε. 

Α΄ βαθμίδας της προηγούμενης περίπτωσης, από το 19
ο
 έτος μέχρι το 22

ο
 της ηλικίας 

των φοιτούντων. Ιδρύονται, επίσης, τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ), που υπάγονται στο Υ.Π.Ε.Π.Θ. Η Σχολή 

Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για μαθητές με νοητική αναπηρία, ηλικίας 14 

έως 17 ετών, απόφοιτους τουλάχιστον δημοτικού σχολείου που ιδρύθηκε με το Π.Δ. 

137/83 μετονομάστηκε σε Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(αρ. 5, παρ. 3). Στην παράγραφο 23 του ίδιου άρθρου, καθορίζονται τα επαγγελματικά 

δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΕ ειδικής αγωγής Α΄ και Β΄ βαθμίδας και αναφέρεται 

η χορήγηση απολυτήριου τίτλου στους απόφοιτους των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Στον 

συγκεκριμένο νόμο, ωστόσο, δεν τίθενται σαφείς στόχοι σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, 

ενώ απουσιάζει μία στρατηγική για την πορεία της ειδικής εκπαίδευσης 

(Λαμπροπούλου & Παντελιάδου, 2000). Με την ψήφιση του νόμου 3191, το 2003
11

, 

θεσμοθετείται το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.), προκειμένου να επιτευχθεί ο 

συντονισμός και η συμπληρωματικότητα των συστημάτων της Δευτεροβάθμιας 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Αρχικής και Συνεχιζόμενης Κατάρτισης.  

 Το 2008, ψηφίστηκε ο νόμος 3699
12

 για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, 

μέσω του οποίου η πολιτεία και το κράτος στο σύνολό του οφείλουν «να 

αναγνωρίσουν την αναπηρία ως μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και ως ένα 

σύνθετο κοινωνικό και πολιτικό φαινόμενο και σε κάθε περίπτωση να αποτρέπουν τον 

υποβιβασμό των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στη συμμετοχή ή στη 

συνεισφορά τους στην κοινωνική ζωή» (αρ.1 παρ.1). Σύμφωνα με το άρθρο 6, η 

φοίτηση των μαθητών/τριών με αναπηρία υλοποιείται στη γενική τάξη του σχολείου 

με παράλληλη στήριξη ή στο τμήμα ένταξης αυτού, ειδάλλως στις αυτοτελείς 

                                                           
11

 Βλ. Νόμο 3191/2003, ΦΡΚ 258, τ. Α΄, 7/11/2003, «Το εθνικό σύστημα σύνδεσης της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)» 

12
 Βλ. Νόμο 3699 της 2/10/2008, ΦΕΚ 199, τ. Α’ «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση των ατόμων με 

αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».   
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ΣΜΕΑΕ. Στο άρθρο 8 (παρ. 1), ορίζονται με τρόπο συγκεκριμένο οι μονάδες ειδικής 

αγωγής και εκπαίδευσης, καθώς και το χρονολογικό όριο φοίτησης σε αυτές. Σχετικά 

με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι μαθητές φοιτούν στα γυμνάσια και τα λύκεια 

ΕΑΕ, τα οποία περιλαμβάνουν μια προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις (Α΄, 

Β΄ και Γ΄). Σχετικά με τη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, στα ειδικά 

επαγγελματικά γυμνάσια (ΕΕΓ), όπου η φοίτηση είναι εννιάχρονη, εγγράφονται 

απόφοιτοι δημοτικού ειδικής ή γενικής εκπαίδευσης, στα ειδικά επαγγελματικά 

λύκεια (ΕΕΛ) δύναται να φοιτήσουν απόφοιτοι του επαγγελματικού γυμνασίου και 

των ειδικών γυμνασίων και λυκείων και η φοίτηση ορίζεται στα τέσσερα έτη, στην 

ειδική επαγγελματική σχολή με τετραετή φοίτηση, όπου εγγράφονται απόφοιτοι του 

επαγγελματικού γυμνασίου και του ειδικού γυμνασίου και, τέλος, τα Εργαστήρια 

Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ), με διάρκεια 

φοίτησης από πέντε μέχρι οκτώ χρόνια, στα οποία εγγράφονται απόφοιτοι γενικών ή 

ειδικών δημοτικών σχολείων ύστερα από πρόταση των διαγνωστικών υπηρεσιών, 

μέχρι τη συμπλήρωση του 16
ου

 έτους της ηλικίας τους. Τονίζεται ότι τα ΕΕΕΕΚ 

υπάγονται στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση. Παράλληλα, στην 

παράγραφο 8 του ίδιου άρθρου, ορίζεται η ισοτιμία των επαγγελματικών 

δικαιωμάτων των ειδικών επαγγελματικών γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών 

σχολών, με τα αντίστοιχα της γενικής εκπαίδευσης. Τέλος, στην πρώτη και δεύτερη 

παράγραφο του άρθρου 28, γίνεται αναφορά στο Εργαστήριο Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Καλλιθέας, στο οποίο περιλαμβάνονται τμήματα με 

τις εξής ειδικότητες: α) ξυλουργικής, β) κεραμικής – αγγειοπλαστικής, γ) κοπτικής – 

ραπτικής – πλεκτικής, δ) κηπουρικής και ε) υδραυλικής. Η διάρκεια δε της φοίτησης 

ορίζεται από πέντε μέχρι οκτώ συνολικά χρόνια, ανάλογα πάντα με τις μαθησιακές 

δυσκολίες των μαθητών/τριών. 

 Στον τελευταίο νόμο 4186/2013
13

, διευκρινίζεται η παροχή επαγγελματικής 

εκπαίδευσης από τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και από τα Επαγγελματικά 

Λύκεια Ειδικής που ιδρύονται αποκλειστικά από το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων (αρ. 5). Στο άρθρο 17, ορίζονται ως φορείς μη τυπικής 

                                                           
13

 Βλ. Νόμο υπ’ αριθμόν 4186 /2013, ΦΕΚ 193, τ. Α’ «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.». 
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επαγγελματικής εκπαίδευσης
14

 α) η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) με 

σκοπό την παροχή αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, διάρκειας τριών ετών, στους 

απόφοιτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης, β) το Ινστιτούτο 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
15

, για παροχή αρχικής επαγγελματικής 

κατάρτισης στους απόφοιτους της τυπικής μη υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Σ.Ε.Κ. και μπορεί να είναι και 

Ειδικής Αγωγής, με διάρκεια φοίτησης πέντε συνολικά εξάμηνα, επιμερισμένη σε 

τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και γ) τα Κέντρα Δια 

Βίου μάθησης που παρέχουν συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, γενική 

εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματικό προσανατολισμό και δια βίου συμβουλευτική. 

Στα επόμενα άρθρα του νόμου, ορίζονται τα προγράμματα σπουδών και οι 

προσφερόμενες ειδικότητες στους προαναφερθέντες φορείς. Τόσο στα Σ.Ε.Κ. όσο και 

στα Ι.Ε.Κ. προβλέπεται για τους σπουδαστές/στριες πρακτική άσκηση ή Μαθητεία. 

Το άρθρο 28 αναφέρεται σε θέματα ειδικής αγωγής, όπου καθορίζονται οι δομές 

δευτεροβάθμιας ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, ίδιες με τον νόμο του 

3699/2008. Με την εφαρμογή του καινούριου νόμου, τα ΤΕΕ ειδικής αγωγής Α΄ 

βαθμίδας και τα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄ βαθμίδας μετατρέπονται σε Ειδικά 

Επαγγελματικά Γυμνάσια και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια, αντίστοιχα και 

διευκρινίζεται ότι ο μαθητής που έχει ολοκληρώσει τη φοίτησή του στο ΕΕΓ και 

επιθυμεί να φοιτήσει σε διαφορετική ειδικότητα θα εγγραφεί στην Α΄ τάξη του 

Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου ή του Γενικού Επαγγελματικού Λυκείου. Η 

διάρκεια φοίτησης στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ορίζεται στα έξι χρόνια, στην τελευταία τάξη των 

οποίων θεσμοθετείται πρακτική άσκηση διάρκειας δύο τουλάχιστον τριμήνων, στο 

πλαίσιο των εργαστηριακών μαθημάτων λειτουργώντας ως τάξη τεχνικής/ 

                                                           
14 Ως μη τυπική εκπαίδευση ορίζεται η εκπαίδευση που παρέχεται σε οργανωμένο πλαίσιο, αλλά εκτός 

του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών 

αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο (αρ. 17, παρ. 1). 

15 H οργάνωση και λειτουργία των Ι.Ε.Κ., δημοσίων ή ιδιωτικών, θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά με 

το άρθρο 4 του Νόμου 2009/1992, υπό την αρμοδιότητα και εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση και τα αντίστοιχα 

επαγγελματικά προσόντα στους εκπαιδευομένους για τη διευκόλυνση της επαγγελματικής και 

κοινωνικής τους ένταξης μέσω της συμμετοχής στην παραγωγική διαδικασία (αρ. 4, παρ. 2-3). 
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επαγγελματικής εξειδίκευσης, με σκοπό τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των 

μαθητών/τριών και την εξοικείωσή τους στο εργασιακό περιβάλλον. 

2.2. Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ελλάδα 

 Σύμφωνα με τον Ζερβό (2004), στη σχετική βιβλιογραφία παρατηρείται μία 

ασυμφωνία ως προς την απόδοση του περιεχομένου των εννοιών «επαγγελματική 

εκπαίδευση» και «επαγγελματική κατάρτιση», οι οποίοι ουσιαστικά είναι συνώνυμοι 

με κοινό σκοπό την προετοιμασία του ατόμου για συγκεκριμένη επαγγελματική 

δραστηριότητα. Η διαφοροποίησή τους έγκειται στο ότι η επαγγελματική εκπαίδευση, 

από τη μία, συμπεριλαμβάνει το θεωρητικό υπόβαθρο της επαγγελματικής 

συγκρότησης και ανάπτυξης του/της εκπαιδευόμενου/νης, ενώ, από την άλλη, η 

επαγγελματική κατάρτιση καλύπτει την αντίστοιχη συγκεκριμένη πρακτική του 

προετοιμασία για την άσκηση κάποιου επαγγέλματος. Επομένως, με τον όρο 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση νοείται κάθε συστηματική και οργανωμένη 

προσπάθεια του ατόμου με σκοπό την προετοιμασία του στον τομέα της θεωρητικής 

και πρακτικής επαγγελματικής γνώσης, καθώς και την απόκτηση κοινωνικών και 

επαγγελματικών δεξιοτήτων μέσω της πρακτικής άσκησης. Επιπλέον, αποσκοπεί 

στην ενημέρωση του καταρτιζόμενου αναφορικά με ζητήματα δεοντολογίας του 

επαγγέλματος για το οποίο ενδιαφέρεται και στην εξοικείωσή του στις συνθήκες του 

χώρου εργασίας (Ζερβός, 2004). Η προ-επαγγελματική εκπαίδευση, από την άλλη, 

εστιάζει στην απόκτηση από το άτομο βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως 

λειτουργικών ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, κοινωνικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής 

και προ-επαγγελματικών δεξιοτήτων. Αποσκοπεί δε στη γνωριμία με τα επαγγέλματα 

και την κατανόηση των κανόνων που διέπουν τον χώρο εργασίας, προκειμένου το 

άτομο να επιλέξει σταδιοδρομία πριν την ένταξή του σε κάποιο πρόγραμμα 

κατάρτισης (Πολυχρονοπούλου & Μπογέα, 2015). 

 Η αρχική τυπική επαγγελματική εκπαίδευση, σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο,  

παρέχεται από τα Επαγγελματικά Λύκεια, ημερήσια ή εσπερινά (ΕΠΑ.Λ.), τα οποία 

προσφέρουν δύο κύκλους σπουδών, τον τριετούς φοίτησης «Δευτεροβάθμιο Κύκλο 

Σπουδών», που ανήκει στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και την «Τάξη Μαθητείας» 

ως «Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» που δεν εντάσσεται στο τυπικό 

εκπαιδευτικό σύστημα και περιλαμβάνει πρακτική άσκηση στον χώρο εργασίας υπό 

την εποπτεία του ΕΠΑΛ και του ΟΑΕΔ. Στα επαγγελματικά Λύκεια παρέχονται 

ειδικότητες, όπως ορίζονται από τον προαναφερθέντα νόμο και τα προγράμματα είναι 
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διαρθρωμένα σε τομείς, ομάδες και ειδικότητες. Στους περισσότερους τομείς 

προσφέρονται δύο ή περισσότερες ειδικότητες και περιλαμβάνουν τον τομέα 

πληροφορικής, μηχανολογίας, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού, 

δομικών έργων, περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, διοίκησης και οικονομίας, 

γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής, πλοιάρχων και, τέλος, μηχανικών 

εμπορικού ναυτικού (αρ. 8, Ν.4186/2013).  

 Ως Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)
 16

 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζονται οι υπαγόμενες στο Υπουργείο Παιδείας 

δομές, οι οποίες παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση στους/στις μαθητές/τριες μετά 

την ολοκλήρωση της φοίτησης στις δομές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με 

τους δύο τελευταίους νόμους, οι οποίοι αποτελούν μία προσπάθεια για ανάπτυξη της 

ειδικής τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης, στις δομές που ανήκουν στη 

δευτεροβάθμια ειδική επαγγελματική εκπαίδευση περιλαμβάνονται τα ειδικά 

γυμνάσια και λύκεια, τα ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια και λύκεια (πρώην ΤΕΕ 

ειδικής αγωγής), η ειδική επαγγελματική σχολή και τα Εργαστήρια Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.). 

 Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ο οποίος 

υπάγεται στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αποτελεί έναν 

σημαντικό φορέα στο πλαίσιο του οποίου παρέχεται επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση στα άτομα με αναπηρία και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Υπό 

την εποπτεία του, βρίσκονται δύο κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης για άτομα με 

αναπηρία, στελεχωμένα με ειδικό εκπαιδευτικό και επιστημονικό προσωπικό, καθώς 

και εξοπλισμένα εργαστήρια, που λειτουργούν σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.  

 Την πρώτη δομή αποτελεί το Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής 

Κατάρτισης ΑμεΑ Θεσσαλονίκης ΟΑ.Ε.Δ. (Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ)
17

, πρώην Πρότυπη 

Βιοτεχνική Μονάδα (Π.Β.Μ.) Ο.Α.Ε.Δ. Λακκιάς, που έχει ως διττό σκοπό, αφενός, 

την επαγγελματική κατάρτιση εφήβων ή ενηλίκων με αναπηρία σε ειδικότητες που 

συνάδουν με την ιδιαιτερότητά τους και θα συμβάλλουν στην ένταξή τους στην 

                                                           
16

 Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνονται τα Ειδικά 

Νηπιαγωγεία και τα Εδικά Δημοτικά για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και τα Ειδικά Γυμνάσια και 

Λύκεια για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  

17
 Η ίδρυση του ΕΚΕΚ ΑμεΑ Λακκιάς Θεσσαλονίκης συντελέστηκε με Απόφαση στις 31.12.2018, 

ΦΕΚ 6107, τ. Β΄.  
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αγορά εργασίας και στην αυτοαπασχόλησή τους και, αφετέρου, στη συμβουλευτική 

τους υποστήριξη για την ενθάρρυνση στην απόκτηση επαγγελματικών προσόντων, 

στη διεύρυνση των δεξιοτήτων και των κλίσεών τους και στην κατάλληλη 

προετοιμασία τους  για την εργασιακή τους ένταξη. Στα προγράμματα του Ε.Κ.Ε.Κ. 

ΑμεΑ Θεσσαλονίκης δικαιούνται να φοιτήσουν σπουδαστές/στριες, ηλικίας από 15 

έως 26 ετών, με ελαφρά και μέτρια νοητική υστέρηση, σύνδρομο Down και συναφή 

σύνδρομα, διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού μέτριας και υψηλής 

λειτουργικότητας, σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες 

λόγω κακοποίησης ή ιδιάζοντος οικογενειακού περιβάλλοντος ή ενδοοικογενειακής 

βίας, που επιφέρουν σοβαρές ειδικές εκπαιδευτικές δυσκολίες και, τέλος, ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες. Η λειτουργία του ΚΕΚ χωρίζεται σε δύο βαθμίδες, στο τμήμα 

επαγγελματικής κατάρτισης εκπαιδεύσιμων με τετραετή διάρκεια φοίτησης και στο 

τμήμα ειδικής αγωγής ασκησίμων με πενταετή διάρκεια φοίτησης, ανάλογα με το 

νοητικό δυναμικό και το επίπεδο των επαγγελματικών δεξιοτήτων των 

καταρτιζόμενων. Ως σκοπός της επαγγελματικής κατάρτισης του εκπαιδεύσιμου 

σπουδαστή τίθεται  η προσφορά  των απαραίτητων  δεξιοτήτων και γνώσεων για την 

άσκηση επαγγέλματος ή εμπειρικής τέχνης, ανάλογα με τις ικανότητες του. Για τον 

ασκήσιμο σπουδαστή, πρωταρχικό στόχο αποτελεί η κοινωνικοποίηση και η 

ενίσχυση του βασικού μαθησιακού του επιπέδου και, εν συνεχεία, η απόκτηση 

εφοδίων για την αποτελεσματική του ένταξη σε χώρο προστατευόμενης μορφής 

εργασίας, όπου εξασφαλίζεται και το στοιχείο της παραγωγικότητας. Στους 

καταρτιζόμενους όλων των κατηγοριών, καταβάλλεται ημερήσιο επίδομα του ποσού 

των πέντε ευρώ για κάθε ημέρα κατάρτισης. Παράλληλα, στο πλαίσιο της σχολής 

λειτουργούν Προστατευμένα Κέντρα Εργασίας (ΠΕ.Κ.Ε), στόχος των οποίων τίθεται 

η προετοιμασία όλων των σπουδαστών/στριών για την απόκτηση επαγγελματικών 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων, απαραίτητων για την ισότιμη και ομαλή εργασιακή 

ένταξη στην αγορά εργασίας, σε συνδυασμό με την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 

και επαγγελματικής συνείδησης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος χορηγείται στους αποφοίτους πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών, 

ενώ με την ολοκλήρωση εργασίας στο προστατευόμενο κέντρο, βεβαίωση 

προϋπηρεσίας. Στο Ε.Κ.Ε.Κ. λειτουργεί Συμβουλευτικός Σταθμός, ο οποίος 

απαρτίζεται από Ειδικό Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό με βασική του 

αρμοδιότητα την διακρίβωση της δυνατότητας ένταξης στην επαγγελματική 
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κατάρτιση και επαγγελματική αγωγή και την κατάταξη στα αντίστοιχα τμήματα 

κατόπιν δοκιμαστικού προγράμματος δύο – τριών μηνών (ΦΕΚ 6107, 2018).  

 Η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθηνών 

ΟΑΕΔ στο Γαλάτσι, αποτελεί τη δεύτερη δομή που προσφέρει υπηρεσίες στο χώρο 

της εκπαίδευσης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Τα προσφερόμενα προγράμματα 

κατάρτισης θέτουν ως βασικό τους σκοπό την επαγγελματική εξειδίκευση άνεργων 

ατόμων με αναπηρία σε ειδικότητες ανάλογες των ιδιαιτεροτήτων τους, προκειμένου 

οι απόφοιτοι/ες να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ή να αυτοαπασχοληθούν στην 

αγορά εργασίας. Δικαίωμα φοίτησης στα προγράμματα αυτά έχουν άτομα με 

ποσοστό αναπηρίας πάνω από 50%, ηλικίας 18 έως 55 ετών, με σωματικές 

αναπηρίες, κινητικά προβλήματα, οργανικές παθήσεις, κώφωση – βαρηκοΐα, ελαφρά 

νοητική υστέρηση, ολική ή μερική τύφλωση και ψυχικά νοσήματα. Οι ειδικότητες 

που προσφέρονται στους καταρτιζόμενους/μενες είναι η ξυλουργική, έπιπλα 

κουζίνας, πηλοπλαστική,  τουριστικά κεραμικά, δερματοτεχνία, κατασκευή αξεσουάρ 

και αγιογραφία για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Για απόφοιτους λυκείου 

προσφέρονται οι ειδικότητες του υπαλλήλου μηχανογραφημένου λογιστηρίου και 

κατασκευή - σχεδιασμός ιστοσελίδων, ενώ για αποφοίτους λυκείου μέσω 

τηλεκατάρτισης η ειδικότητα του διοικητικού και οικονομικού στελέχους και του 

υπαλλήλου μηχανογραφημένου λογιστηρίου. 

3. Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός ΑμεΑ 

3.1. Αναγκαιότητα παροχής και σκοποθεσία Συμβουλευτικής και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΑμεΑ 

 Με βάση τον ορισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης, στη δια βίου 

συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό (Συ.Ε.Π.) περιλαμβάνονται 

υπηρεσίες που, με κοινές αρχές και στόχους, προσφέρονται σε όλους τους πολίτες 

ανεξαρτήτως ηλικιακής ομάδας, στην οποία ανήκουν, και σε οποιοδήποτε στάδιο της 

ζωής τους. Στο πλαίσιο της Συ.Ε.Π., παρέχεται στους επωφελούμενους κατάλληλη 

πληροφόρηση, συμβουλευτική υποστήριξη, αξιολόγηση των ικανοτήτων τους, αλλά 

και εκμάθηση δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων και διαχείρισης της σταδιοδρομίας τους 

(Council EU, 2008). Παρόλο που από τον συγκεκριμένο ορισμό απουσιάζει κάποια 

ξεχωριστή αναφορά σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ), εννοείται ότι 

περιλαμβάνονται και τα άτομα που ανήκουν σε αυτές. Αποδεχόμενοι ότι κάθε ομάδα 
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ατόμων έχει τις δικές της επιμέρους ανάγκες, απαραίτητη κρίνεται η διαφοροποίηση 

της παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών, με σκοπό την εξυπηρέτηση όλων των 

ατόμων ανεξαιρέτως. Ως απόρροια της εστιασμένης αντιμετώπισης, γίνεται πλέον 

λόγος για Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων (Συ.Ε.Π. ΕΚΟ) και ειδικότερα για Συμβουλευτική και 

Επαγγελματικό Προσανατολισμό ατόμων με αναπηρία (Συ.Ε.Π. ΑμεΑ) 

(Παπαβασιλείου-Αλεξίου, 2016). 

 Η επαγγελματική συμβουλευτική σηματοδοτεί τη συμβουλευτική διαδικασία, 

η οποία στοχεύει στην προετοιμασία του ατόμου σε όλα τα στάδια που αυτό διέρχεται 

πριν την είσοδό του στην αγορά εργασίας, στοχεύοντας στην ουσιαστική υποστήριξη 

του ατόμου για την αντιμετώπιση δυσκολιών και ζητημάτων αναφορικά με την 

επαγγελματική του ανάπτυξη, τις επαγγελματικές του επιλογές ή οποιεσδήποτε 

ανακύπτουσες δυσχέρειες προσαρμογής στο επάγγελμα (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 

2005). Ο ρόλος της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού των 

ατόμων με αναπηρία έγκειται στην παροχή κατάλληλης και στοχευμένης υποστήριξης 

προς αυτά, προκειμένου να καταστούν ικανά, αφενός, να αποφασίζουν τα ίδια για την 

εκπαίδευση, την κατάρτιση και την εργασία τους, και, αφετέρου, να διευθετούν και 

να ρυθμίζουν αυτόνομα την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και κατ’ επέκταση τη 

ζωή τους. Βασικό σκοπό της Συ.Ε.Π. ΑμεΑ αποτελεί η επίτευξη της εκπαιδευτικής, 

κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των ατόμων με αναπηρία, προκειμένου τα άτομα 

να απολαύσουν μία ζωή με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία και ανεξαρτησία 

(Παπαβασιλείου-Αλεξίου, 2015). Όσον αφορά την εργασιακή ένταξη, η 

συμβουλευτική σταδιοδρομίας στοχεύει στην παροχή στα άτομα με αναπηρία 

κατάλληλης καθοδήγησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης για ένα συγκεκριμένο 

επάγγελμα και απαραίτητων μέσων στήριξης, προκειμένου να αποκτήσουν εκείνες τις 

δεξιότητες που θα καταστήσουν δυνατή τόσο την ουσιαστική τους μετάβαση στην 

απασχόληση όσο και την αλλαγή σταδιοδρομίας (Sears, Jones &  Strauser, 2014).  

 Όσον αφορά τον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ο 

ρόλος της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού προσανατολισμού εμφανίζεται 

πολυπαραγοντικός, υποστηρίζοντας τα άτομα τόσο στην επιλογή της κατάλληλης 

ειδικότητας και κατά τη φοίτησή τους σε αυτήν όσο και μετά την αποφοίτησή τους. 

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικής καθοδήγησης, 

καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δράσεων, περιλαμβάνουν την απλή παροχή 

κατάλληλης πληροφόρησης σχετικά με τις ειδικότητες που μπορεί να επιλέξει το 
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άτομο, την αναγνώριση της ύπαρξης ή μη των απαιτούμενων δεξιοτήτων για κάθε 

ειδικότητα, καθώς και την υποστήριξη όσων στοχεύουν στην αλλαγή ειδικότητας με 

την ενημέρωσή τους αναφορικά με τις εναλλακτικές επιλογές που υπάρχουν 

διαθέσιμες. Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται, επίσης, η κατατόπιση των 

αποφοίτων αναφορικά με την απασχολησιμότητά τους και η διευκόλυνση της 

μετάβασής τους από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας (Κασσωτάκης, 2004).  

 Από τα εμπειρικά δεδομένα σχετικών διεθνών ερευνών προκύπτει ότι τα 

άτομα με αναπηρία συναντούν, ανάλογα, πάντα, με τον τύπο και το βαθμό αναπηρίας 

τους, ποικίλες δυσκολίες, για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτούνται στοχευμένες 

δράσεις και συγκεκριμένα προγράμματα συμβουλευτικής και επαγγελματικού 

προσανατολισμού (Παπαβασιλείου-Αλεξίου, 2015). Ειδικότερα, τα σχετικά 

ελλείμματα των ατόμων με αναπηρία στις περισσότερες διαστάσεις των κοινωνικών 

δεξιοτήτων
18

, που εντοπίζονται σε ερευνητικά πορίσματα, υποδηλώνουν αντίστοιχες 

δυσκολίες στην ένταξη και προσαρμογή τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον 

κοινωνικό τομέα (Σούλης, 2013). Ιδιαίτερα, τα άτομα με αναπηρία παρουσιάζουν 

ελλείμματα στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας και των δεξιοτήτων λήψης 

απόφασης (Hitchings et al., 2001), των δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισμού (self-

determination) και των δεξιοτήτων αυτοδιαχείρισης (self-management). Δεδομένων 

των απαιτήσεων και των δυσκολιών που συνοδεύουν την αναπηρία, καθίσταται 

αναγκαία η παροχή συνεχούς υποστήριξης και καθοδήγησης στο άτομο για τη 

διαχείριση των ζητημάτων που άπτονται της απασχόλησης και της εργασίας (Sears et 

al., 2014). 

 Στη βάση των προαναφερθεισών αδυναμιών των ατόμων με αναπηρία σε 

τομείς των δεξιοτήτων διαμορφώνονται οι ειδικότεροι στόχοι των υπηρεσιών 

συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού για ΑμεΑ. Ως εκ τούτου, η 

Συ.Ε.Π. Α.μεΑ στοχεύει στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και αυτογνωσίας των 

ατόμων με αναπηρία, καθώς και στην ανάπτυξη και εξέλιξη της ικανότητάς τους για 

αυτοπροσδιορισμό αναφορικά με την επιλογή και συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές 

και επαγγελματικές δραστηριότητες (Soresi, Nota, Ferrari & Solberg, 2008). 

Επιπρόσθετα, οι παρεχόμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες θέτουν ως προτεραιότητά 

                                                           
18

 Ο προσδιορισμός των κοινωνικών δεξιοτήτων δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί και η ταξινόμησή τους 

ποικίλει στη σχετική βιβλιογραφία, καθώς οι κοινωνικές δεξιότητες διαφοροποιούνται ανάλογα με το 

χρόνο, το κοινωνικό πλαίσιο, αλλά και τους πολιτισμικούς παράγοντες που σχετίζονται με αυτό 

(Rubin, Bukowski & Parker, 1998 στο Wiener, 2004). 
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τους την προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των ατόμων με αναπηρία με την 

παροχή ευκαιριών για πρακτική άσκηση ή άλλων υπηρεσιών σχετικών με τη 

σταδιοδρομία (Getzel, 2008). Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στα άτομα με 

αναπηρία επικεντρώνεται εξίσου στην ανάπτυξη και ενίσχυση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων, και συγκεκριμένα εκείνων που αφορούν στην ανάληψη πρωτοβουλιών, 

στην αναζήτηση και διαχείριση των πληροφοριών, στην επίλυση προβλημάτων και 

στην επίτευξη συνεργασίας, στην ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων 

επικοινωνίας, καθώς και στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων. Επιπρόσθετα, στο 

πλαίσιο της ειδικής στοχοθεσίας τίθεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων αναφορικά με το 

επάγγελμα. Συγκεκριμένα, τα άτομα θα πρέπει να είναι σε θέση, από τη μία, να 

αναζητήσουν, να εντοπίσουν και να διατηρήσουν μία θέση εργασίας και, από την 

άλλη, να διερευνήσουν εναλλακτικές επαγγελματικές επιλογές στην τοπική αγορά 

εργασίας, να σχεδιάσουν στόχους αναφορικά με το επάγγελμα που επέλεξαν να 

ακολουθήσουν και να διαμορφώσουν το προφίλ τους ως επαγγελματίες. Απαραίτητο 

στόχο της Συ.Ε.Π. Α.μεΑ αποτελεί εξίσου η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας εν γένει 

και των εργοδοτών ειδικότερα προς την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στον 

εργασιακό στίβο (Παπαβασιλείου-Αλεξίου, χ.χ.).  

 Τα προγράμματα συμβουλευτικής για τη σταδιοδρομία των ατόμων με 

αναπηρία υπό το πρίσμα της κοινωνικής δικαιοσύνης συμβάλλουν αναμφισβήτητα 

στην πραγμάτωση της εργασιακής και κοινωνικής τους ένταξης, καθώς ενισχύουν την 

ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία και καθιστούν ικανή τη συνειδητοποίηση των 

δικαιωμάτων τους ως πολιτών για εργασία, απασχόληση και αξιοπρέπεια. Παράλληλα, 

τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να εστιάζουν στο να υποστηρίζουν τα άτομα με 

αναπηρία, προκειμένου να επιλέγουν εκείνη την εργασία που να ταιριάζει με τις 

επιθυμίες τους και τα ενδιαφέροντά τους. Κάτι τέτοιο είναι σημαντικό, καθώς πολλές 

φορές η συγκεκριμένη ομάδα ατόμων αναγκάζεται να εργαστεί σε οποιαδήποτε 

δουλειά μόνο και μόνο λόγω της μεγάλης οικονομικής ανάγκης (Moran, McDermott 

& Butkus, 2001∙ Soresi et al., 2008).  

 Για την ομάδα των ατόμων με αναπηρία, η θεωρητική προσέγγιση 

υποστήριξης προγραμμάτων παροχής αποτελεσματικής Συ.Ε.Π., που θεωρείται 

καταλληλότερη, είναι η Συστημική Θεωρία για τη σταδιοδρομία, καθώς η 

επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου ερμηνεύεται μέσα από την αλληλεπίδραση του 

συστήματος του ίδιου με τα υποσυστήματα της κοινωνίας και του περιβάλλοντός του 

(Patton & McMahon, 2006). Για τα άτομα με αναπηρία, το υποσύστημα της 
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οικογένειας διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο, καθώς οι γονείς πολλές φορές φέρουν 

αρνητικές αντιλήψεις για την αναπηρία, είναι ιδιαιτέρως υπερπροστατευτικοί, 

θεωρούν ότι τα παιδιά τους υπολείπονται σε δεξιότητες λήψης απόφασης και 

παραγωγικές ικανότητες, ενώ, παράλληλα, φοβούνται μήπως χάσουν οφέλη της 

κοινωνικής ασφάλισης. Η δημιουργία υποστηρικτικών δικτύων στο άμεσο 

περιβάλλον του ατόμου και η σύνδεση με την κοινωνία αποδεικνύονται εξαιρετικά 

ωφέλιμες για τα άτομα με αναπηρία (Soresi et al., 2008). 

3.2. Ο ρόλος του συμβούλου σταδιοδρομίας για τα ΑμεΑ 

 Δεδομένων των δυσκολιών που συναντούν τα άτομα με αναπηρία στην είσοδό 

τους στο επάγγελμα, στη διατήρηση μίας θέσης εργασίας αλλά και καθ’ όλη την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη, η προετοιμασία τους καθίσταται μία πολύπλοκη 

διαδικασία, όπου ο ρόλος του συμβούλου κρίνεται καθοριστικής σημασίας για την 

εκμάθηση του τρόπου διαχείρισης και αντιμετώπισης των όποιων προκλήσεων και τη 

διευκόλυνση της λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων (Sears et al., 2014). 

Υποστηρίζεται ότι η ΣΥ.Ε.Π. αποτελεί μία διαδικασία αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον 

σύμβουλο και τον συμβουλευόμενο με αναπηρία συντελώντας στη βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής τους, στην αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων 

και στην ενίσχυση της ικανότητάς τους να απολαύσουν μία λειτουργική ζωή 

(Malikiosi-Loizos & Ivey, 2012). Στον τομέα της απασχόλησης, ο ρόλος του 

συμβούλου έγκειται στη διαχείριση ζητημάτων που άπτονται του επαγγελματικού 

προσανατολισμού και επαναπροσανατολισμού του επωφελούμενου ατόμου, της 

διαδικασίας εύρεσης εργασίας, καθώς και της ένταξης και επανένταξης στην αγορά 

εργασίας (Κασσωτάκης & Μάνος, 2004). Κατά τη συμβουλευτική διαδικασία, ο 

σύμβουλος θέτει πρωταρχικό του στόχο την ανάληψη του ρόλου του διευκολυντή 

κατά τη διάρκεια της ενδυνάμωσης του ατόμου με αναπηρία για την αντιμετώπιση 

των προκλήσεων που συναντά στην προσπάθειά του για ανεύρεση εργασίας. Σε ένα 

τέτοιο πλαίσιο, ο σύμβουλος φροντίζει να φέρει τους επωφελούμενους με αναπηρία 

σε επαφή με τις κατάλληλες πηγές παροχής βοήθειας. Επίσης, οφείλει να τους 

προσφέρει την απαραίτητη καθοδήγηση, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη 

νεοαποκτηθεισών δεξιοτήτων αναφορικά με τη διαχείριση συνιστωσών της 

σταδιοδρομίας τους και μέσα από τη διαδικασία της ενδυνάμωσης να οδηγηθούν 

τελικά στη χειραφέτηση (Sears et al., 2014).  
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 Απαραίτητη θεωρείται η προσπάθεια από πλευράς των συμβούλων να 

εξομαλύνουν τα εμπόδια που σχετίζονται με συμπεριφορές, στάσεις, αντιλήψεις και 

διαδικασίες περιοριστικές για τα άτομα με αναπηρία ως προς τη διατήρηση μίας 

ποιοτικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Ειδικότερα, κρίνεται απαραίτητο ο 

σύμβουλος να παράσχει κατάλληλη υποστήριξης και καθοδήγηση στους εργοδότες, 

οι οποίοι έχουν προσλάβει ή θα ήθελαν να απασχολήσουν στην επιχείρησή τους 

άτομα με αναπηρία. Στόχος είναι οι εργοδότες μέσα από την επαγγελματική 

συμβουλευτική να κατανοήσουν καλύτερα τις ικανότητες και το δυναμικό των 

ατόμων με αναπηρία ως εργαζομένων αναφορικά με την εκτέλεση συγκεκριμένων 

εργασιακών καθηκόντων, ανάλογα με τη μορφή της αναπηρίας τους, προκειμένου να 

ενισχυθεί η βελτίωση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των εργαζόμενων με 

αναπηρία (Gilbride, Stensrud, Ehlers, Evans & Peterson, 2000).  

 Ο σύμβουλος στην προσπάθεια κατανόησης της διαφορετικότητας των 

επωφελούμενων ομάδων ΕΚΟ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους ποικίλους 

παράγοντες που δρουν καθοριστικά στην επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη του 

ατόμου, όπως το φύλο, την ηλικία, την κοινωνική τάξη και τη μορφή αναπηρίας, 

καθώς αυτοί επηρεάζουν τις ανάγκες, τις φιλοδοξίες και τις εργασιακές ευκαιρίες των 

ατόμων με αναπηρία (Nathan & Hill, 2006).  

4. Επαγγελματικές  επιλογές των ΑμεΑ: Ανασκόπηση ερευνών  

 Η δυνατότητα επιλογής επαγγέλματος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για 

την ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

ατόμων με αναπηρία (Nota, Ferrari, Soresi & Wehmeyer, 2007). Ωστόσο, οι 

επαγγελματικές επιλογές των νέων με αναπηρία εμφανίζονται σημαντικά 

περιορισμένες. Το συγκεκριμένο φαινόμενο αποδίδεται στις μειωμένες φιλοδοξίες και 

στους χαμηλούς επαγγελματικούς στόχους που θέτουν τα ίδια τα άτομα, καθώς και 

στη χαμηλή τους αυτοπεποίθηση (Burchardt, 2005). Επιπλέον, η γκάμα των επιλογών 

τους περιορίζεται σημαντικά εξαιτίας της ελλιπούς συνεχούς κατάρτισης και 

πρόσβασης στην ανώτερη εκπαίδευση, της απουσίας εργασιακών εμπειριών και της 

αδυναμίας διατήρησης μίας σταθερής εργασίας. Τέλος, εξίσου περιοριστικά 

λειτουργούν τα κυρίαρχα πρότυπα απασχόλησης, οι διακρίσεις και προκαταλήψεις 

που ενυπάρχουν στους εργασιακούς χώρους και η αρνητική στάση που τηρούν οι 

εργοδότες απέναντι στην εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία (Heera & Devi, 
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2016∙ Lindstrom et al., 2013∙ Murfitt, Crosbie, Zammit & Williams, 2018∙ Shier, 

Graham & Jones, 2009).  

 Ο Rojewski (1996) διερεύνησε τη διαδικασία των επαγγελματικών επιλογών 

συγκρίνοντας τα πρότυπα των επαγγελματικών προσδοκιών μεταξύ των εφήβων με 

και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Το δείγμα αποτέλεσαν 12.542 έφηβοι, εκ των 

οποίων οι 405 με μαθησιακές δυσκολίες και οι 12.137 χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς του, οι έφηβοι με μαθησιακές δυσκολίες 

εμφάνιζαν διαφορετικά πρότυπα και στρατηγικές επιλογής σταδιοδρομίας από ό, τι οι 

έφηβοι χωρίς μαθησιακές δυσκολίες στο στάδιο της εξερεύνησης της σταδιοδρομίας, 

καθώς οι πρώτοι δεν επεδίωκαν επαγγέλματα υψηλού κύρους και εμφανόζονταν 

αναποφάσιστοι ως προς την ανεύρεση μελλοντικών εναλλακτικών επαγγελματικών 

λύσεων. Στην έρευνα της Morningstar (1997), όπου συμμετείχαν στο σύνολο 71 

μαθητές με αναπηρία ηλικίας από 14 έως 21 ετών, διερευνήθηκαν οι εμπειρίες των 

ιδίων μέσω ομάδων εστίασης αναφορικά με τη σταδιοδρομία τους και την 

επαγγελματική τους προετοιμασία. Από την έρευνα προέκυψε, μεταξύ άλλων, ότι οι 

μαθητές με αναπηρία, αν και ήταν σε θέση να εντοπίσουν ποικίλα πιθανά μελλοντικά 

επαγγέλματα, το ένα τέταρτο από αυτούς δυσκολευόταν να επιλέξει ένα 

συγκεκριμένο επάγγελμα να ασκήσει. Οι λόγοι επιλογής ενός επαγγέλματος αντί 

κάποιου άλλου φαινόταν να βασίζονται σε ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες 

σχετικά με τα συγκεκριμένα επαγγέλματα, ενώ οι χρηματικές απολαβές που εκείνο 

απέφερε αποτέλεσαν τον πρωταρχικό λόγο επιλογής του. 

 Σε αντίστοιχη έρευνα, οι Ochs και Roessler (2001) σε δείγμα 95 μαθητών με 

αναπηρία και 99 μαθητών χωρίς αναπηρία ηλικίας 18-19 ετών, προσπάθησαν να 

διερευνήσουν κατά πόσο οι μαθητές με αναπηρία διαφέρουν από τους συνομηλίκους 

τους χωρίς αναπηρία όσον αφορά στο επίπεδο επαγγελματικής ωριμότητας. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι, παρόλο που οι μαθητές με αναπηρία 

εμφανίζονταν εξίσου αισιόδοξοι με τους μαθητές χωρίς αναπηρία αναφορικά με τις 

προοπτικές σταδιοδρομίας τους, παρουσίασαν αδυναμίες στην 

αυτοαποτελεσματικότητα για τη λήψη μελλοντικών αποφάσεων, στην επαγγελματική 

ταυτότητα, στα διερευνητικά σχέδια και στις προσδοκίες για την εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας τους. Βέβαια, η έρευνα της Burchardt (2005), στην οποία 

μελετήθηκαν οι προσδοκίες των ατόμων με αναπηρία για τη συνέχιση των σπουδών 

τους και την εύρεση εργασίας στο πλαίσιο της μετάβασής τους στην ενήλικη ζωή, 

κατέδειξε ότι οι νέοι με αναπηρίες παρουσιάζουν χαμηλότερη αυτοπεποίθηση και 
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μειωμένη αισιοδοξία για το μέλλον από τους συνομηλίκους τους χωρίς αναπηρία. 

Παράλληλα, στην έρευνά της διαπιστώθηκε ότι οι επαγγελματικές φιλοδοξίες των 

νέων με αναπηρία επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, όπως την παρέα των 

ομηλίκων, τις προσδοκίες των γονέων και των εκπαιδευτικών τους, τις ακαδημαϊκές 

τους ικανότητες και την υφιστάμενη κατάσταση της αγοράς εργασίας. Ανησυχητικό 

παρουσιάζεται το εύρημα ότι οι νέοι με αναπηρία είναι δύο φορές πιο πιθανό να 

βρεθούν εκτός εργασιακού πλαισίου σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους χωρίς 

αναπηρία. Σε αντίστοιχη, πιο πρόσφατη έρευνα για τις επαγγελματικές προσδοκίες 

των εφήβων με υψηλής λειτουργικότητας αναπηρία, διαπιστώθηκε ότι, μετά την 

ολοκλήρωση της σχολικής φοίτησης, οι επαγγελματικές τους προσδοκίες μειώθηκαν 

αισθητά και αφορούσαν σε επαγγέλματα χαμηλότερου κύρους σε σύγκριση με τους 

συνομηλίκους τους χωρίς αναπηρίες (Rojewski, Lee, Gregg & Gemici, 2012).  

 Στην έρευνα των Lindstrom, Benz και Doren (2004) μελετήθηκαν τόσο οι 

διευκολυντικοί όσο και οι περιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις 

επαγγελματικές επιλογές έξι νεαρών γυναικών με μαθησιακές δυσκολίες, ηλικίας 19 

έως 21 ετών, που εισέρχονται στην αγορά εργασίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

κατέδειξαν πέντε παράγοντες επιρροής των αρχικών επαγγελματικών επιλογών και 

της εισόδου στο εργατικό δυναμικό, τον ρόλο του φύλου, την κατάσταση της 

αναπηρίας, τις οικογενειακές εμπειρίες, τις πρώιμες εργασιακές εμπειρίες και τη 

συμβουλευτική υποστήριξη. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η επαγγελματική τους 

επιλογή αποτέλεσε απόρροια μίας μακροχρόνιας διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 

όπου ο παράγοντας του φύλου λειτούργησε περιοριστικά στις επαγγελματικές τους 

επιλογές, λόγω των προσδοκιών που δημιουργούνται γύρω από τους ρόλους, όπως, 

επίσης, και η επίγνωση των περιορισμών που θέτει η ύπαρξη της ίδιας της αναπηρίας 

ως κατάστασης. Αντιθέτως, το επάγγελμα των γονέων επηρέασε θετικά τους στόχους 

και τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες, καθώς το γεγονός ότι όλοι οι γονείς 

εργάζονταν λειτούργησε ως πρότυπο ρόλου για την αναγνώριση της αξίας της 

εργασίας για το άτομο, επιβεβαιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την επίδραση του 

οικογενειακού περιβάλλοντος στη διαμόρφωση των επαγγελματικών επιλογών. Η 

απόκτηση πρώιμων εργασιακών εμπειριών διεύρυνε τις επαγγελματικές τους επιλογές, 

καθώς βοήθησε στον καθορισμό των επαγγελματικών τους στόχων, στη βελτίωση της 

αυτοπεποίθησής τους και στην απόκτηση και καλλιέργεια επαγγελματικών 

δεξιοτήτων, αυξάνοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης στον τομέα που επέλεξαν να 

εργαστούν.  
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 Αναφορικά με την αξία της εργασιακής εμπειρίας για τα νεαρά άτομα με 

αναπηρία, στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η απόκτηση εμπειρίας σχετικής 

με το επάγγελμα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των 

επαγγελματικών στόχων, καθώς και στην είσοδο και διατήρηση απασχόλησης στην 

ελεύθερη αγορά εργασίας (Blustein et al., 2002). Συγκεκριμένα, στην έρευνα των 

Benz, Lindstrom και Υovanoff (2000) μελετήθηκαν οι προβλεπτικοί παράγοντες για 

την τοποθέτηση στην απασχόληση ή στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε σχέση με την 

κτήση του απολυτηρίου, σε δείγμα 709 μαθητών με αναπηρία. Τα ευρήματα της 

έρευνας κατέδειξαν ότι η απόκτηση πρώιμης εργασιακής εμπειρίας σχετικής με τις 

σπουδές τους, ενισχύει την πιθανότητα να συνεχίσουν να εργάζονται και μετά την 

ολοκλήρωση των σπουδών τους.   

 Ο Hitchings και οι συνεργάτες του (2001) διερεύνησαν, μέσω ημι-δομημένων 

συνεντεύξεων, την επαγγελματική ανάπτυξη 97 φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες, 

ηλικίας από 18 έως 51 ετών, που φοιτούσαν σε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Σύμφωνα με 

τα ευρήματα της έρευνάς τους, παρόλο που οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες 

ανέφεραν ότι βίωσαν αρκετές εργασιακές εμπειρίες, οι θέσεις απασχόλησης ήταν 

χαμηλού κύρους και, κυρίως, στους τομείς των λιανικών πωλήσεων και της 

φιλοξενίας, εκφράζοντας έναν πιο γενικευμένο επαγγελματικό στόχο. Αναφορικά με 

τους λόγους, για τους οποίους εργάστηκαν, οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

αναφέρθηκαν, πρωτίστως, στις χρηματικές απολαβές, προκειμένου να είναι σε θέση 

οι ίδιοι να καλύψουν τα προσωπικά τους έξοδα. Άλλος σημαντικός λόγος αποτέλεσε 

το γεγονός ότι εργάζονταν τα αδέλφια τους όσο σπούδαζαν. Ωστόσο, κανένας από 

αυτούς δεν ανέφερε ως λόγο απασχόλησης την απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων 

πάνω στο επάγγελμα. Το ένα τρίτο του δείγματος θεώρησε σίγουρο ότι θα συναντήσει 

ποικίλες δυσκολίες στην πορεία της σταδιοδρομίας του, ενώ λόγω των ακαδημαϊκών 

και εργασιακών δυσκολιών που ήδη συνάντησε, υποστηρίζει ότι θα χρειαστεί 

υποστήριξη, προκειμένου να πετύχει τους επαγγελματικούς στόχους που έθεσε. 

 Σε εθνικό επίπεδο, στην έρευνα του Ζερβού (2004), στην οποία μελετήθηκαν, 

μεταξύ άλλων, οι απόψεις των εφήβων με κινητική και νοητική αναπηρία σχετικά με 

τους παράγοντες που επηρεάζουν τον παρεχόμενο επαγγελματικό προσανατολισμό 

και την επαγγελματική τους κατάρτιση. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας 

κατέδειξαν το μεγάλο έλλειμμα που παρουσιάζουν οι έφηβοι με αναπηρία ως προς 

την επαγγελματική τους προετοιμασία και, συγκεκριμένα, στον τομέα της 

επαγγελματικής πληροφόρησης και κατάρτισης. Αναφορικά με το ζήτημα της 



 
43 

πληροφόρησης, οι έφηβοι της έρευνας διαφάνηκε ότι κατέφευγαν στους 

εκπαιδευτικούς και στους γονείς για την επαγγελματική τους ενημέρωση. Από τα 

ευρήματα διαφάνηκε ότι οι επαγγελματικές αποφάσεις λήφθηκαν σε συνεργασία με 

τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, με τους τελευταίους, κυρίως, να προτείνουν ή να 

υποδεικνύουν στους εφήβους κάποια ειδικότητα. Αναφορικά με τις επαγγελματικές 

τους φιλοδοξίες, αυτές εμφανίζονταν ιδιαίτερα μειωμένες, ενώ το μισό του δείγματος 

δε δήλωσε ικανοποίηση από τη σχολή, στην οποία φοιτούσε. Οι επιχειρήσεις οικείων 

προσώπων και τα προστατευμένα εργαστήρια ΑμεΑ αποτελούσαν τους χώρους, όπου 

προτιμούσαν να εργαστούν, καθώς αισθάνονταν μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια. 

 Στην έρευνα τους, οι Lindstrom, Doren και Miesch (2011) μελέτησαν τη 

διαδικασία επαγγελματικής ανάπτυξης οκτώ νέων με αναπηρία ηλικίας 25 έως 29 

ετών, οι οποίοι απασχολούνταν σε επαγγέλματα με τον κατώτατο βασικό μισθό, με 

σκοπό να εντοπίσουν τους παράγοντες επίδρασης που συμβάλλουν στην εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας και της απασχόλησης. Μεταξύ των βασικότερων παραγόντων που 

επηρέασαν την είσοδο στο επάγγελμα ήταν οι εργασιακές εμπειρίες των ατόμων, 

καθώς και η υποστήριξη στο οικογενειακό πλαίσιο. Τα οφέλη που αποκόμισαν τα 

άτομα από τις εργασιακές εμπειρίες αφορούσαν την ανάπτυξη γενικών 

επαγγελματικών δεξιοτήτων αναφορικά με την ομαδική εργασία, την ανάληψη 

ευθύνης και εργασιακής ηθικής, αλλά και την απόκτηση πιο πολύπλοκων δεξιοτήτων, 

καθώς και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους κατά την είσοδό τους στον 

εργασιακό στίβο. 

 Σε παρόμοια με τα παραπάνω πορίσματα κατέληξε σχετική έρευνα, που είχε 

σκοπό την εξέταση των παραγόντων επίδρασης στη διαδικασία λήψης σχετικών με 

την εργασία αποφάσεων και τον βαθμό αντιστοιχίας μεταξύ των προτιμήσεων των 

ατόμων και των διαθέσιμων επιλογών απασχόλησης στην αγορά εργασίας. Στην 

έρευνα συμμετείχαν 16 ενήλικα άτομα με νοητική αναπηρία ή/και αναπτυξιακές 

διαταραχές. Από την ανάλυση αναδείχθηκαν ποικίλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη 

διαδικασία διαμόρφωσης εργασιακών αποφάσεων, μεταξύ των οποίων 

συγκαταλέγονται η οικογένεια, το εκπαιδευτικό προσωπικό, οι πρώιμες εργασιακές 

εμπειρίες και οι προσωπικές προτιμήσεις των ίδιων των ατόμων με αναπηρία 

(Timmons, Hall, Bose, Wolfe & Winsor, 2011).    

 Η επίδραση της οικογένειας τόσο στη διαμόρφωση των ενδιαφερόντων όσο 

και των επαγγελματικών επιλογών και στόχων των νέων με και χωρίς αναπηρία έχει 
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επιβεβαιωθεί από ερευνητικά πορίσματα σχετικών ερευνών (Lindstrom et al., 2004∙ 

Pappas & Kounenou, 2011). Ωστόσο, σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, η 

επιρροή των γονέων σημειώνεται ισχυρότερη, όταν πρόκειται για τους νέους με 

αναπηρία από ό, τι στην περίπτωση των νέων χωρίς αναπηρία (Burchardt, 2005). 

Ειδικότερα, στην έρευνα των Morningstar, Turnbull και Turnbull III (1995), που είχε 

ως στόχο τη μελέτη της εμπλοκής της οικογένειας στη διαδικασία μετάβασης από το 

σχολείο στην ενήλικη ζωή υπό την οπτική των μαθητών με αναπηρία, συμμετείχαν 

σαράντα μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, σύνθετες συναισθηματικές και 

συμπεριφορικές διαταραχές και ελαφρά νοητική υστέρηση. Σύμφωνα με τους 

ερευνητές, η μεγαλύτερη επίδραση της οικογένειας εντοπίστηκε στις επαγγελματικές 

φιλοδοξίες και την ανεξάρτητη διαβίωση. Ως τα άτομα που τους επηρέασαν 

περισσότερο αναφέρθηκαν μέλη της ευρύτερης οικογένειας, όπως οι γονείς, οι θείοι, 

οι παππούδες, τα αδέλφια και τα ξαδέλφια. Η έρευνα κατέδειξε ότι τα επαγγέλματα 

που ανέφεραν ότι θα ήθελαν να ακολουθήσουν σχετίζονταν άμεσα με κάποιο μέλος 

της ευρύτερης οικογένειας, το οποίο λειτουργούσε ως ανεπίσημο πρότυπο ρόλου, 

χωρίς, όμως, να έχει συντελεστεί κάποια συζήτηση σε βάθος αναφορικά με το 

μελλοντικό τους επάγγελμα. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανέμεναν συνεχή 

υποστήριξη από την οικογένεια, κυρίως, αναφορικά με την οικονομική στήριξη και 

την εύρεση εργασίας. Παράλληλα, διαφάνηκε ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι 

γονείς λάμβαναν αποφάσεις σε αρκετούς τομείς της ζωής των παιδιών αντί για τα ίδια, 

κάτι που επηρέαζε τον αυτοπροσδιορισμό τους. 

 Σε παρόμοια πορίσματα κατέληξε η έρευνα της Morningstar (1997), που 

παρουσιάστηκε παραπάνω, όπου διαπιστώθηκε εξίσου η ισχυρή επιρροή της 

οικογένειας στις επαγγελματικές επιλογές των παιδιών και στην επαγγελματική τους 

ανάπτυξη, καθώς η συντριπτική πλειονότητα αυτών επιθυμούσαν να ακολουθήσουν 

επάγγελμα παρόμοιο με το αντίστοιχο κάποιου μέλους της ευρύτερης οικογένειας,. 

Παράλληλα, αρκετοί εξέφρασαν την πεποίθηση ότι η οικογένειά τους θα τους 

βοηθήσει άμεσα στην ανεύρεση και διατήρηση μίας θέσης εργασίας. Εξάλλου και 

στην έρευνα των Lindstrom, Benz και Doren (2004), η οποία προαναφέρθηκε, 

αναδείχθηκε η σημασία του ρόλου της οικογένειας, στο πλαίσιο της οποίας τα άτομα 

με αναπηρία εκτίθενται και έρχονται πρώτη φορά σε επαφή με τον κόσμο της 

εργασίας. Σύμφωνα με τα πορίσματα της συγκεκριμένης έρευνας, οι νεαρές γυναίκες 

με αναπηρία που είχαν γονείς εργαζόμενους ήταν πιο πιθανό να αναπτύξουν θετικές 
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εργασιακές συνήθειες και να έρθουν σε επαφή με μία ευρύτερη γκάμα 

επαγγελματικών επιλογών. 

 Στην έρευνα των Lindstrom και Benz (2002), στην οποία συμμετείχαν έξι 

νεαρές γυναίκες με μαθησιακές δυσκολίες, διαπιστώθηκε η σύνδεση των υψηλών 

προσδοκιών των γονέων τους με την επίτευξη των επαγγελματικών στόχων που είχαν 

θέσει οι ίδιες. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η οικογένεια ως πηγή 

υποστήριξης αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρέασαν 

θετικά τη διαδικασία επαγγελματικής ανάπτυξης των συμμετεχουσών. Επομένως, 

τόσο οι γονεϊκές προσδοκίες όσο και η υποστήριξη στο πλαίσιο της οικογένειας 

άσκησαν καταλυτική επίδραση στις επαγγελματικές επιλογές των γυναικών με 

αναπηρία. Σε αντίστοιχη έρευνα (Lindstrom, Doren, Metheny, Johnson & Zane, 2007), 

διερευνήθηκε ο ρόλος της οικογένειας στη διαδικασία της επαγγελματικής ανάπτυξης 

δεκατριών ενηλίκων ηλικίας 21 έως 27 ετών. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι 

μεταβλητές, όπως η οικογενειακή εμπλοκή, η παρεχόμενη υποστήριξη στο πλαίσιο 

της οικογένειας και οι γονεϊκές προσδοκίες για το επάγγελμα δύναται να επηρεάσουν 

τόσο θετικά όσο και αρνητικά την επαγγελματική ανάπτυξη και την απασχόληση. 

Συγκεκριμένα, η υποστήριξη στο πλαίσιο της οικογένειας και η εκούσια εμπλοκή σε 

εργασιακές εμπειρίες επηρέασαν με θετικό τρόπο την επαγγελματική ανάπτυξη. 

Αντιθέτως, οι χαμηλές προσδοκίες ορισμένων γονέων αναφορικά με το μέλλον των 

παιδιών τους λειτουργούσαν ανασταλτικά ως προς τις επαγγελματικές επιλογές και τα 

ενδιαφέροντά τους. Οι περιορισμένες εργασιακές εμπειρίες και επαγγελματικές 

επιλογές των ίδιων των γονέων είχε ως αποτέλεσμα την παροχή λιγοστών ευκαιριών 

στα παιδιά τους για τη διερεύνηση επαγγελματικών επιλογών και προγραμμάτων 

επαγγελματικής κατάρτισης. Παράλληλα, αδυνατούσαν να τους υποστηρίξουν 

κατάλληλα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη σταδιοδρομία τους. 

 Η επαγγελματική συμβουλευτική αποτελεί έναν ακόμη βασικό παράγοντα 

επιρροής στη διαμόρφωση των επαγγελματικών επιλογών των ατόμων με αναπηρία. 

Συγκεκριμένα, από τα ευρήματα της έρευνας των Lindstrom και Benz (2002), 

προέκυψε ότι η παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης από 

επαγγελματίες που ειδικεύονται στα άτομα με αναπηρία συνετέλεσε στη διερεύνηση 

ποικίλων πιθανών επαγγελμάτων, συμβάλλοντας στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

επωφελούμενων. Επιπρόσθετα, από τα δεδομένα παρόμοιας έρευνας καταδείχθηκε ο 

καθοριστικός ρόλος που διαδραμάτισε η συμβουλευτική σταδιοδρομίας στη 

διαμόρφωση και τον καθορισμό των επαγγελματικών επιλογών των νεαρών γυναικών 
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με μαθησιακές δυσκολίες. Τα προγράμματα μετάβασης, στα οποία συμμετείχαν, 

περιελάμβαναν τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και ενδιαφερόντων, 

επισκέψεις σε χώρους εργασίας και επιτόπια παρακολούθηση εκτέλεσης σχετικών 

εργασιακών καθηκόντων, δραστηριότητες οι οποίες συνετέλεσαν στη διεύρυνση των 

επιλογών τους. Μέσω της συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης που 

έλαβαν είτε από το προσωπικό του σχολείου είτε από επαγγελματίες συμβούλους 

κατόρθωσαν όχι μόνο να συγκεκριμενοποιήσουν τους επαγγελματικούς τους στόχους 

και τα ενδιαφέροντά τους, αλλά και να διερευνήσουν τα θετικά και τα αρνητικά 

στοιχεία συγκεκριμένων επαγγελμάτων (Lindstrom et al., 2004). Κατά τη στήριξη 

των ατόμων, απαραίτητη κρίνεται η συνεργασία των σχολικών ψυχολόγων, των 

εκπαιδευτικών, των μελών της οικογένειας και του βοηθητικού προσωπικού, 

προκειμένου να καθορίσουν τα ενδιαφέροντα και τους στόχους αυτών (Talapatra, 

Roach, Varjas,  Houchins & Crimmins, 2018). 

 Στη σχετική βιβλιογραφία έχει επισημανθεί ότι μέσω των προγραμμάτων 

επαγγελματικής συμβουλευτικής τα άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας 

αποκτούν επίγνωση των επαγγελματικών τους ενδιαφερόντων, δυνατοτήτων, 

αναγκών και στόχων (Chappel & Somers, 2010). Οι δραστηριότητες συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας συνδράμουν στη διεύρυνση των επαγγελματικών τους επιλογών και 

στην απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων, αυξάνοντας τις πιθανότητες για 

καλύτερες προοπτικές απασχόλησης. Αντίθετα, η μη συμμετοχή σε αυτές ενδέχεται να 

οδηγήσει σε περιορισμένες επαγγελματικές επιλογές και σε ακατάλληλες αποφάσεις 

(Lee & Carter, 2012).  

 Αναφορικά με τα μελλοντικά σχέδια των νέων με αναπηρία, δε 

διαπιστώνονται σημαντικές διαφορές σε σύγκριση με τα αντίστοιχα που εκφράζουν οι 

συνομήλικοί τους χωρίς αναπηρία, σύμφωνα με τις σχετικές έρευνες. Στη 

βιβλιογραφία έχει επισημανθεί ότι οι νέοι με αναπηρία φαίνεται να σχεδιάζουν το 

μέλλον τους με θετικό και αισιόδοξο τρόπο, εκφράζοντας συγκεκριμένα όνειρα, τα 

οποία σχετίζονται με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, την εύρεση εργασίας και 

τη δημιουργία δικής τους οικογένειας (Morningstar et al., 1995). Ειδικότερα, στην 

έρευνα του Cooney (2002), διερευνήθηκαν οι απόψεις εννέα νεαρών ατόμων με 

σοβαρές αναπηρίες, των οικογενειών τους και των επαγγελματιών σχετικά με τη 

διαδικασία μετάβασης στην ενήλικη ζωή, προκειμένου να κατανοηθεί η επιρροή της 

οπτικής του καθενός στη συνολική ποιότητα της μεταβατικής εμπειρίας των νέων. 

Από την έρευνα αναδείχθηκε ότι τα νεαρά άτομα με αναπηρία ήταν σε θέση να 
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διατυπώσουν με ακρίβεια τους μελλοντικούς τους στόχους, ο βασικότερος εκ των 

οποίων ήταν η εύρεση εργασίας, προκειμένου να εξασφαλίσουν την οικονομική τους 

ανεξαρτησία, τονίζοντας την ανάγκη για έμμισθη εργασία, καθώς τις περισσότερες 

φορές δεν αμείβονται για την εργασία τους. Αρκετοί από αυτούς εξέφρασαν την 

επιθυμία για ανεξάρτητη διαβίωση, αν και κάποιοι διατύπωσαν την ανάγκη να 

διαμείνουν κοντά στην οικογένειά τους. Σημαντικό, επίσης, γι’ αυτούς ήταν η λήψη 

αποφάσεων από τους ίδιους, καθώς και η αναγνώριση από πλευράς των άλλων ότι οι 

ίδιοι βρίσκονται σε θέση να κάνουν προσωπικές επιλογές και να ενεργούν με 

υπευθυνότητα. 

 Σε αντίστοιχη έρευνα των Tarleton και Ward (2005), στην οποία 

διερευνήθηκαν οι ανάγκες για πληροφόρηση κατά τη διαδικασία της μετάβασης στην 

ενήλικη ζωή 27 ατόμων με αναπηρία, ηλικίας 14-20 ετών, διαπιστώθηκε ότι οι 

προσδοκίες τους για το μέλλον είναι παρόμοιες με εκείνες των συνομηλίκων τους 

χωρίς αναπηρία, καθώς αναμένουν να εργαστούν, να συνεχίσουν τις σπουδές τους, να 

αποκτήσουν κοινωνική ζωή και να συνάψουν φιλικές και συντροφικές σχέσεις. Σε 

παρόμοια αποτελέσματα κατέληξε και η έρευνα της Pallisera και των συνεργατών της 

(2016), στην οποία μελετήθηκε η διαδικασία μετάβασης στην ενηλικίωση οκτώ 

εφήβων με νοητική αναπηρία, ηλικίας 17 έως 23 ετών, προκειμένου να εντοπιστούν 

οι φραγμοί, οι δυσκολίες, καθώς και οι πηγές υποστήριξης κατά τη διαδικασία αυτή. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας αυτής, οι περισσότεροι νέοι με αναπηρία 

συμπεριέλαβαν στα μελλοντικά τους σχέδια την απόκτηση συντρόφου, παιδιών και 

σπιτιού, παρόλο που βραχυπρόθεσμα αδυνατούσαν να προσδιορίσουν ένα σχέδιο για 

εργασία ή ανεξάρτητη διαβίωση. Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν σε θέση 

να συνδέσουν άμεσα τη δυνατότητα ανεξάρτητης διαβίωσης με την πρόσβαση στην 

αγορά εργασίας, εκφράζοντας παράλληλα τη δυσκολία που συναντούν για την 

εξεύρεση εργασίας στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Αναφορικά με τα 

μελλοντικά τους σχέδια, οι ερευνήτριες κατέληξαν σε ανάλογα συμπεράσματα με τα 

αντίστοιχα των προαναφερθεισών ερευνών (Pallisera, Fullana, Puyaltó & Vilà, 2016). 

Τέλος, αναφορικά με την ανεξάρτητη διαβίωση, στην έρευνα των Dimitriadou και 

Kartasidou (2017) διερευνήθηκαν οι απόψεις 124 ατόμων ηλικίας 12 έως 34 ετών με 

νοητική αναπηρία αναφορικά με τον ρόλο των υποστηρικτικών δικτύων στην 

επίτευξη αυτής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, από τους πιο σημαντικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη της ανεξάρτητης διαβίωσης και 

αυτονόμησης των ατόμων αναφέρθηκαν η έμμισθη εργασία και οι ευκαιρίες που 



 
48 

παρέχουν οι γονείς. Παρόλο που τα άτομα εξέφρασαν την επιθυμία να ζήσουν εκτός 

οικογενειακής εστίας στο μέλλον, η οικογένεια αναδείχθηκε ως το σημαντικότερο 

υποστηρικτικό δίκτυο αναφορικά με την ανεξάρτητη διαβίωση για την πλειονότητα 

αυτών. 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

Έρευνα 

5. Μεθοδολογία της παρούσας έρευνας 

5.1. Αναγκαιότητα, σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας 

Η επιλογή επαγγέλματος αποτελεί μία σημαντική και πολύπλοκη διαδικασία 

για όλους τους ανθρώπους. Ωστόσο, τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν ποικίλες 

δυσκολίες όσον αφορά τη διαδικασία λήψης των επαγγελματικών τους επιλογών και 

την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η έλλειψη ωριμότητας και η 

αναποφασιστικότητα που επιδεικνύουν κατά τη διαδικασία αυτή συνηγορούν στην 

παθητική τους στάση και στη λήψη αποφάσεων από άλλα πρόσωπα. Η σπουδαιότητα 

της εμπλοκής τους στις αποφάσεις για την ανάπτυξη και εξέλιξη της επαγγελματικής 

τους σταδιοδρομίας, καθώς και η καθοριστική σημασία της συμβουλευτικής και του 

επαγγελματικού προσανατολισμού, ώστε να ενδυναμωθούν τα άτομα και να 

οδηγηθούν στην ένταξή τους στην επαγγελματική ζωή με απώτερο στόχο την 

αυτόνομη διαβίωση, συνηγορούν στην αναγκαιότητα να πραγματωθεί η παρούσα 

έρευνα. Παράλληλα, καθώς ελάχιστες εμφανίζονται οι ποιοτικές έρευνες που 

μελετούν την οπτική των ίδιων των ατόμων με ν.α. ή ΥΛΑ για την επαγγελματική 

τους σταδιοδρομία, συνάγεται ότι οι απόψεις τους δεν έχουν διερευνηθεί σε βάθος, 

γεγονός που συνηγορεί εξίσου στην αναγκαιότητα διεξαγωγής της έρευνας. 

Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των απόψεων των 

ατόμων με νοητική αναπηρία ή αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας που φοιτούν σε 

δομή επαγγελματικής κατάρτισης, σχετικά με τις επαγγελματικές τους επιλογές και 

τη διαδικασία λήψης επαγγελματικών αποφάσεων, καθώς και την ανάγκη παροχής 

συμβουλευτικής υποστήριξης.  

Με βάση τον παραπάνω σκοπό και την υπάρχουσα βιβλιογραφία που 

εξετάστηκε στο θεωρητικό μέρος της εργασίας διαμορφώθηκαν τα ακόλουθα 

ερευνητικά ερωτήματα, στα οποία επιδιώκει να απαντήσει η παρούσα έρευνα: 



 
49 

1. Ποιοι είναι οι παράγοντες που τα καταρτιζόμενα άτομα με ν.α. ή ΥΛΑ 

θεωρούν ότι επηρεάζουν τις επαγγελματικές τους επιλογές; 

2. Με ποιον τρόπο θεωρούν ότι διαμορφώνονται και λαμβάνονται οι αποφάσεις 

για τη σταδιοδρομία τους;  

3. Πώς αντιλαμβάνονται οι συμμετέχοντες/ουσες τον ρόλο της συμβουλευτικής 

και του επαγγελματικού προσανατολισμού; 

5.2. Συμμετέχουσες/οντες στην έρευνα – Το Δείγμα 

 Τα κριτήρια που τέθηκαν για την επιλογή του δείγματος ήταν τα εξής: οι 

συμμετέχοντες/ουσες να είναι νεαρά άτομα, ηλικίας έως τριάντα ετών, που να 

φοιτούν σε δομή επαγγελματικής κατάρτισης, με ήπιας μορφής αναπηρία, ώστε να 

καταστεί κατανοητή η φύση της έρευνας και εφικτή η διεξαγωγή των συνεντεύξεων. 

Συγκεκριμένα, τα άτομα που συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα είχαν από ελαφρά έως 

μέτρια νοητική αναπηρία ή αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας. Επιλέχθηκε, 

επομένως, η μεθοδολογία της σκόπιμης δειγματοληψίας, καθώς επιλέχθηκαν άτομα 

που ανταποκρίνονταν στα παραπάνω χαρακτηριστικά, με σκοπό να προσφέρουν τις 

κατάλληλες για την έρευνα πληροφορίες (Auerbach & Silverstein, 2003). 

 Για τη διεξαγωγή, λοιπόν, της παρούσας έρευνας προσεγγίστηκαν συνολικά 

δεκαπέντε (15) καταρτιζόμενα άτομα με αναπηρία, δέκα (10) αγόρια και πέντε (5) 

κορίτσια. Ο αριθμός των συμμετεχόντων/ουσών σε μία ποιοτική έρευνα, άλλωστε, 

εξαρτάται από τη φύση της ίδιας της έρευνας και το είδος των ερευνητικών 

ερωτημάτων (Ιωσηφίδης, 2008) και δύναται να είναι περιορισμένος από τη στιγμή 

που εκείνο που ενδιαφέρει ερευνητικά είναι να περιληφθούν άτομα που πληρούν 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις (Cohen, Manion & Morrison, 2008). Ως προς τη δομή 

φοίτησης, δώδεκα από τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα φοιτούσαν στο 

Εκπαιδευτικό κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Θεσσαλονίκης (Πρώην 

Πρότυπη Βιοτεχνική Μονάδα ΟΑΕΔ Λακκιάς), ένα άτομο φοιτούσε σε σχολή 

μαθητείας του ΟΑΕΔ, ένα άτομο φοιτούσε σε Επαγγελματικό Λύκειο και ένα άτομο 

σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Οκτώ άτομα είχαν ήδη 

ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στην ίδια ή διαφορετική ειδικότητα στο Ειδικό 

Επαγγελματικό Λύκειο, ΒΙΑΜΥΛ, ενώ τα υπόλοιπα επτά σε Ειδικό Εργαστήριο 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ). Τα στοιχεία που 
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διαμορφώνουν το προφίλ των συμμετεχόντων/ουσών παρουσιάζονται σχηματικά 

στον πίνακα που ακολουθεί: 

ΑΤΟΜΑ ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ 
ΜΟΡΦΗ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΤΟΣ 

ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΥΠΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Σ01 ΑΡΡΕΝ 23 ΕΛΑΦΡΑ ΝΟΗΤΙΚΗ 
ΥΣΤΕΡΗΣΗ 

ΓΕΩΠΟΝΙΑ 2Ο ΕΜΜΙΣΘΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

Σ02 ΑΡΡΕΝ 22 ΕΛΑΦΡΑ ΝΟΗΤΙΚΗ 
ΥΣΤΕΡΗΣΗ 

ΓΕΩΠΟΝΙΑ 2Ο ΕΜΜΙΣΘΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

Σ03 ΑΡΡΕΝ 25 ΕΛΑΦΡΑ ΝΟΗΤΙΚΗ 
ΥΣΤΕΡΗΣΗ & 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΛΟΓΟΥ 

ΓΕΩΠΟΝΙΑ 3Ο ΑΠΟΥΣΙΑ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

Σ04 ΑΡΡΕΝ 22 ΜΕΤΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ 
ΥΣΤΕΡΗΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2Ο ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ 

Σ05 ΘΗΛΥ 23 ΣΧΙΖΟΕΙΔΗ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 

ΚΟΠΤΙΚΗ-
ΡΑΠΤΙΚΗ 

2Ο ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ 

Σ06 ΑΡΡΕΝ 18 ΥΨΗΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΑΥΤΙΣΜΟΣ 

ΓΕΩΠΟΝΙΑ 2Ο ΑΠΟΥΣΙΑ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

Σ07 ΘΗΛΥ 23 ΕΛΑΦΡΑ ΝΟΗΤΙΚΗ 
ΥΣΤΕΡΗΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2Ο ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ 

Σ08 ΘΗΛΥ 28 ΕΛΑΦΡΑ ΠΡΟΣ 
ΜΕΤΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΥΣΤΕΡΗΣΗ 

ΚΟΠΤΙΚΗ-
ΡΑΠΤΙΚΗ 

2Ο ΑΠΟΥΣΙΑ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

Σ09 ΘΗΛΥ 22 ΜΕΤΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ 
ΥΣΤΕΡΗΣΗ 

ΚΟΠΤΙΚΗ-
ΡΑΠΤΙΚΗ 

3ο ΑΠΟΥΣΙΑ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

Σ10 ΑΡΡΕΝ 25 ΕΛΑΦΡΑ ΝΟΗΤΙΚΗ 
ΥΣΤΕΡΗΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2Ο ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ 

Σ11 ΑΡΡΕΝ 19 ΕΛΑΦΡΑ ΝΟΗΤΙΚΗ 
ΥΣΤΕΡΗΣΗ 

ΓΕΩΠΟΝΙΑ 2Ο ΕΜΜΙΣΘΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

Σ12 ΑΡΡΕΝ 20 ΥΨΗΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΑΥΤΙΣΜΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

2Ο ΕΜΜΙΣΘΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

Σ13 ΑΡΡΕΝ 19 ΥΨΗΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΑΥΤΙΣΜΟΣ & 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΛΟΓΟΥ 

ΦΥΛΑΚΕΣ 
ΜΟΥΣΕΙΩΝ & 
ΑΡΧ. ΧΩΡΩΝ 

1Ο ΕΜΜΙΣΘΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

Σ14 ΘΗΛΥ 23 ΕΛΑΦΡΑ ΝΟΗΤΙΚΗ 
ΥΣΤΕΡΗΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2Ο ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ 

Σ15 ΑΡΡΕΝ 22 ΕΛΑΦΡΑ ΝΟΗΤΙΚΗ 
ΥΣΤΕΡΗΣΗ 

ΓΕΩΠΟΝΙΑ 3Ο ΑΠΟΥΣΙΑ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
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Πίνακας 1  

Προφίλ συμμετεχόντων/ουσών ανά φύλο, ηλικία, τύπο αναπηρίας, ειδικότητα, έτος 

φοίτησης και εργασιακή εμπειρία 

5.3. Μεθοδολογικό πλαίσιο 

Η χρήση των ποιοτικών μεθόδων επιτρέπει τη σε βάθος διερεύνηση των 

κοινωνικών συμπεριφορών και των βιωμάτων των ατόμων (Ιωσηφίδης, 2003).  

Δεδομένου ότι η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην ανάδειξη των προσωπικών 

σκέψεων, των στάσεων και των εμπειριών των καταρτιζόμενων ατόμων με αναπηρία, 

η ποιοτική μέθοδος προσέγγισης με εργαλείο την ημιδομημένη συνέντευξη σε βάθος 

θεωρήθηκε ως η καταλληλότερη για τη διερεύνηση του υπό μελέτη ζητήματος.  

5.3.1. Εμπειρική ποιοτική έρευνα 

Η μεθοδολογία της εμπειρικής ποιοτικής έρευνας, η οποία περικλείεται στο 

ερμηνευτικό μοντέλο έρευνας, κρίθηκε αναγκαία στην παρούσα έρευνα, αφού θέτει 

ως στόχο της «την περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία και κατανόηση των κοινωνικών 

φαινομένων, καταστάσεων και χαρακτηριστικών κοινωνικών ομάδων» (Ιωσηφίδης, 

2008: 21). Το ερμηνευτικό μοντέλο θέτει στο επίκεντρό του το άτομο και κατ’ 

επέκταση ως βασικό του στόχο τη διείσδυση στον υποκειμενικό κόσμο της 

ανθρώπινης εμπειρίας και στην κατανόησή του εκ των έσω. Η ερμηνευτική 

προσέγγιση εστιάζει στη δράση, δηλαδή σε συμπεριφορές και πράξεις των ίδιων των 

ατόμων, οι οποίες αποκτούν νόημα για τον ερευνητή μόνο εφόσον τα δρώντα 

υποκείμενα αποφασίσουν να μοιραστούν μαζί του τις προσωπικές τους εμπειρίες 

(Cohen Manion & Morrison, 2005).  

Σύμφωνα με τις αρχές της ποιοτικής έρευνας, δεν υπάρχει μία και μόνο 

αντικειμενική πραγματικότητα, αλλά αυτή που διαμορφώνεται από τα βιώματα των 

ανθρώπων και τις νοηματοδοτήσεις τους, επιτρέποντας την ευρύτερη κατανόηση του 

κόσμου (Σταλίκας, 2005). Κατά τους Auerbach και Silverstein (2003), η ποιοτική 

έρευνα είναι εκείνη που περιλαμβάνει την ανάλυση και ερμηνεία κειμένων και 

συνεντεύξεων, προκειμένου να αποκαλυφθούν ακριβώς αυτά τα σχήματα που 

νοηματοδοτούν την περιγραφή ενός συγκεκριμένου κοινωνικού φαινομένου. Γι’ 

αυτόν το λόγο στην παρούσα ποιοτική έρευνα, το ενδιαφέρον εστιάζει στη σημασία 

και τα νοήματα που αποδίδουν οι συμμετέχοντες/ουσες στα κοινωνικά φαινόμενα, 
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προκειμένου η ερευνήτρια να αντιληφθεί και να αναπαραστήσει την πραγματικότητα 

υπό το πρίσμα της δικής τους οπτικής (Ιωσηφίδης, 2003· Κυριαζή, 1999). 

Βασικό χαρακτηριστικό της ποιοτικής έρευνας αποτελεί η αξιοποίηση μικρού 

αριθμού περιπτώσεων, δεδομένου ότι αποσκοπεί σε μια βαθύτερη και 

πολυπρισματική εξέταση της κάθε περίπτωσης (Κυριαζή, 1999). Συνεπώς, για την 

επίτευξη του σκοπού της παρούσας ερευνητικής εργασίας, η οποία βασίζεται στις 

αναφορές των ίδιων των καταρτιζόμενων ατόμων με αναπηρία σχετικά με τις 

επαγγελματικές τους επιλογές και τον τρόπο διαμόρφωσης των αποφάσεών τους για 

τη σταδιοδρομία τους, η ποιοτική μέθοδος κρίθηκε ως η καταλληλότερη. 

5.3.2. Εργαλείο συλλογής ποιοτικού υλικού 

Tο εργαλείο, που επιλέχθηκε για την πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας, 

ήταν εκείνο της συνέντευξης, η οποία αποτελεί την πιο γνωστή και εφαρμόσιμη 

μέθοδο συλλογής υλικού στην ποιοτική έρευνα, ιδίως στις κοινωνικές επιστήμες. 

Σύμφωνα με τους Cohen και Manion (1992: 307-308), η συνέντευξη ορίζεται ως «η 

αλληλεπίδραση, η επικοινωνία μεταξύ προσώπων που καθοδηγείται από τον 

ερευνητή, με στόχο την απόσπαση πληροφοριών σχετικών με το αντικείμενο της 

έρευνας». Το συγκεκριμένο εργαλείο επιλέχθηκε, διότι επιτρέπει τη συλλογή όσο το 

δυνατόν περισσότερων πληροφοριών αναφορικά με τις εμπειρίες, τις αντιλήψεις και 

τις συμπεριφορές του/της συνεντευξιαζόμενου/όμενης, εν προκειμένω των 

καταρτιζόμενων νέων με αναπηρία, οι οποίοι καλούνται να αναπτύξουν τις σκέψεις 

τους αβίαστα (Ιωσηφίδης, 2003). Στους λόγους επιλογής του παρόντος εργαλείου 

συγκαταλέγεται η δυνατότητα που παρέχεται στην ερευνήτρια να θίξει «ευαίσθητα» 

θέματα τροποποιώντας τη διατύπωση των ερωτήσεων που θέτει και διαφοροποιώντας 

το λεξιλόγιό του, ανάλογα με το κοινωνικό και μορφωτικό κεφάλαιο του/της 

συνεντευξιαζόμενου/μενης, αφιερώνοντάς όσο χρόνο χρειάζεται (Ζαφειρόπουλος, 

2005). Επιπλέον, σημαντικό είναι ότι, κατά τη διεξαγωγή μίας συνέντευξης, 

καθίσταται δυνατή η καταγραφή επιπρόσθετων στοιχείων, όπως εκείνων που 

αφορούν τις συνθήκες της έρευνας και τη συμπεριφορά (λεκτική ή μη λεκτική) των 

συμμετεχόντων/ουσών, τα οποία δύναται να προσδώσουν στις απαντήσεις μια 

πληρέστερη ερμηνεία (Κυριαζή, 1999). 

Για τη συλλογή των δεδομένων επιλέχθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη. Στην 

παρούσα έρευνα θεωρήθηκε ως η καταλληλότερη, καθώς μέσω αυτής παρέχεται 
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μεγαλύτερη ελευθερία στη σειρά των ερωτήσεων, στη διατύπωσή τους και στην 

τροποποίηση του περιεχομένου τους ανάλογα με τον/την ερωτώμενο/η, ενώ μπορούν 

να δοθούν εξηγήσεις, όπου κριθεί απαραίτητο από την ερευνήτρια για την αποφυγή 

τυχόν παρερμηνειών (Ιωσηφίδης, 2008˙ Παρασκευόπουλος, 1993˙ Robson, 2007). 

Στην παρούσα έρευνα, οι ημιδομημένες συνεντεύξεις ήταν διερευνητικές, 

καθώς κεντρικό στόχο αποτέλεσε η εξέταση της οπτικής των καταρτιζόμενων ατόμων 

με αναπηρία αναφορικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τις 

επαγγελματικές τους επιλογές, καθώς και την ανάγκη τους για υπηρεσίες 

επαγγελματικής συμβουλευτικής. Η ερευνήτρια κατασκεύασε έναν οδηγό θεμάτων 

αποτελούμενο από ένα σύνολο προκαθορισμένων ερωτήσεων, που στην πλειονότητά 

τους ήταν ανοικτού τύπου, προκειμένου οι απαντήσεις να είναι περισσότερο 

αυθόρμητες και μη κατευθυνόμενες. Οι ανοιχτές ερωτήσεις, αφενός, αφήνουν 

στον/στην ερωτώμενο/η την ελευθερία ανάπτυξης της απάντησής του/της 

(Ιωσηφίδης, 2008) και, αφετέρου, προσφέρουν στην ερευνήτρια τη δυνατότητα να 

ζητήσει τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες, όποτε το κρίνει αναγκαίο (Κελπανίδης, 

1999). Για τη διατύπωση των ερωτήσεων του οδηγού συνέντευξης της παρούσας 

έρευνας ελήφθησαν υπόψη αντίστοιχες παλαιότερες, αλλά και πιο πρόσφατες μελέτες 

της διεθνούς βιβλιογραφίας για τη διερεύνηση των απόψεων των νεαρών ατόμων με 

αναπηρία για τις επαγγελματικές τους επιλογές και την ανάγκη τους για 

επαγγελματική συμβουλευτική. 

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι πριν από τη συλλογή των 

δεδομένων πραγματοποιήθηκαν πιλοτικές συνεντεύξεις με δύο καταρτιζόμενους 

νέους με αναπηρία, προκειμένου να ελεγχθεί η καταλληλότητα του ερευνητικού 

εργαλείου. Η διεξαγωγή των πιλοτικών συνεντεύξεων με τα καταρτιζόμενα άτομα 

συνέβαλαν στην πραγματοποίηση των απαραίτητων προσαρμογών και στον έλεγχο 

των ερωτήσεων ως προς τη σαφήνειά τους πριν την τελική εφαρμογή, ώστε να 

αποφευχθούν τυχόν μελλοντικά προβλήματα κατά την υπόλοιπη ερευνητική 

διαδικασία (Κυριαζή, 1999). Ειδικότερα, έγινε καταγραφή των δυσκολιών που 

προέκυψαν όσον αφορά την κατανόηση των ερωτήσεων και έγιναν οι κατάλληλες 

αλλαγές και βελτιώσεις, ενώ, όπου κρίθηκε αναγκαίο, προστέθηκαν επιπλέον υπο-

ερωτήματα.   

Ο οδηγός συνέντευξης της παρούσας έρευνας (βλ. Παράρτημα 1) 

διαμορφώθηκε με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν, με βασικούς άξονες 

τις απόψεις των ερωτώμενων αναφορικά με τους παράγοντες επίδρασης στην επιλογή 
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επαγγέλματος, τη διαδικασία διαμόρφωσης και λήψης επαγγελματικών αποφάσεων, 

καθώς και την ανάγκη τους για συμβουλευτική υποστήριξη, οι οποίοι αξιοποιήθηκαν 

ως κατευθυντήριες γραμμές για την κατασκευή του εργαλείου. Αναλυτικά, για κάθε 

ένα ερευνητικό ερώτημα υπήρξε πρόβλεψη για διευκρινιστικές ερωτήσεις, οι οποίες 

τέθηκαν στους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες επιδιώκοντας να καλυφθούν 

όσο το δυνατόν πληρέστερα οι απόψεις και οι εμπειρίες τους για το υπό διερεύνηση 

θέμα.  

5.4.  Διαδικασία συλλογής του υλικού 

 Η διεξαγωγή των πιλοτικών συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκαν τον μήνα 

Ιανουάριο του 2019, ενώ οι υπόλοιπες συνεντεύξεις διενεργήθηκαν από τον 

Φεβρουάριο μέχρι και τον Μάιο του 2019. Για τη συγκέντρωση του δείγματος, η 

ερευνήτρια απευθύνθηκε στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(ΕΚΕΚ) ΑμεΑ Θεσσαλονίκης (πρώην Πρότυπη Βιοτεχνική Μονάδα ΟΑΕΔ 

Λακκιάς), σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και σε Επαγγελματικά 

Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) της Θεσσαλονίκης. Οι συνεντεύξεις διακρίνονται από μία ηθική 

και δεοντολογική διάσταση με τρεις περιοχές προβληματισμού, οι οποίες θα πρέπει 

να εφαρμόζονται κατά τη διεξαγωγή τους: α) συνειδητή συναίνεση των 

συμμετεχόντων/ουσών, β) εμπιστευτικότητα, ανωνυμία και μη ανιχνευσιμότητα και 

γ) εξέταση των πιθανών συνεπειών της έρευνας στα άτομα που συμμετέχουν σε 

αυτήν (Kvale 1996: 111-20 στο Cohen et al., 2008). Στην παρούσα έρευνα, στάλθηκε 

ενημερωτικό έγγραφο στον διευθυντή του ΕΚΕΚ, στο οποίο καταγράφονταν οι 

στόχοι και το πλαίσιο της έρευνας, προκειμένου να ληφθεί η συγκατάθεσή του και να 

ενημερώσει, πρωτίστως, τους γονείς των επιλεχθέντων παιδιών του εν δυνάμει 

δείγματος, ώστε να εξασφαλισθεί η συναίνεσή τους και, κατόπιν, τους/τις 

εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων, στις οποίες φοιτούσαν οι καταρτιζόμενοι/μενες. 

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η ερευνήτρια έστειλε το ενημερωτικό έγγραφο 

στους/στις εκπαιδευτικούς των ατόμων, ώστε να ενημερωθούν οι γονείς αναλόγως.  

 Εν συνεχεία, τα καταρτιζόμενα άτομα, τα οποία δέχθηκαν να συμμετάσχουν 

στη διαδικασία της ατομικής συνέντευξης ενημερώθηκαν εγγράφως, αλλά και 

προφορικώς, από την ερευνήτρια για τη φύση της έρευνας και υπέγραψαν ειδικό 

έγγραφο συναίνεσης για την παραχώρηση της συνέντευξης. Συγκεκριμένα, δόθηκαν 

σαφείς οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση της συνέντευξης, ζητήθηκε η άδεια από 

τους/τις συνεντευξιαζόμενους/όμενες να καταγραφεί η συζήτηση και έλαβαν τις 
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σχετικές εγγυήσεις για τη διασφάλιση της πλήρους ανωνυμίας τους και της μη 

δημοσιοποίησης των προσωπικών τους στοιχείων. Ως εκ τούτου, τηρήθηκαν όλοι οι 

προαναφερθέντες τομείς δεοντολογικών ζητημάτων. 

 Όσον αφορά τον τόπο διεξαγωγής των συνεντεύξεων, οι δώδεκα από αυτές 

πραγματοποιήθηκαν στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΚ), 

στη Λακκιά Βασιλικών Θεσσαλονίκης, όπου φοιτούσαν οι καταρτιζόμενοι/μενες. 

Μία από αυτές πραγματοποιήθηκε σε επαγγελματικό χώρο της εκπαιδευτικού 

παράλληλης στήριξης του καταρτιζόμενου και άλλες δύο σε χώρο εστίασης, όπου 

ελήφθησαν όλες οι προφυλάξεις, ώστε να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη ησυχία. Η 

διάρκεια των συνεντεύξεων ήταν κατά μέσο όρο σαράντα πέντε (45) λεπτά.  

 Οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν στο σύνολό τους με τη συναίνεση των 

συμμετεχόντων/ουσών και καταχωρήθηκαν σε ψηφιακής μορφής αρχεία. Εν 

συνεχεία, οι συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν και καταγράφηκαν σε ξεχωριστά 

αρχεία, όπου χρησιμοποιήθηκαν κωδικοποιημένα ονόματα (Σ01-Σ15), ώστε να 

τηρηθεί η πλήρης ανωνυμία των συνεντευξιαζόμενων.   

 

6. Ανάλυση ποιοτικού υλικού  

6.1. Μεθοδολογία ανάλυσης του ποιοτικού υλικού 

 Η ανάλυση του ποιοτικού υλικού θεωρείται βασικό στάδιο της ερευνητικής 

διαδικασίας, καθώς στοχεύει, αφενός, στη νοηματοδότηση του εμπειρικού υλικού που 

συλλέχθηκε μέσω των συνεντεύξεων σε βάθος και, αφετέρου, στην απάντηση των 

ερευνητικών ερωτημάτων και στην κατανόηση και ερμηνεία των υπό εξέταση 

φαινομένων και συμπεριφορών (Ιωσηφίδης, 2003).  

 Στην παρούσα έρευνα, για την ανάλυση του ποιοτικού υλικού, 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της θεμελιωμένης θεωρίας (grounded theory), στο 

πλαίσιο της οποίας παρατηρείται η απουσία ενός a priori συγκεκριμένου θεωρητικού 

υπόβαθρου, δηλαδή μίας καθορισμένης από πριν θεωρίας, που να κατευθύνει τα 

δεδομένα (Κυριαζή, 1999). Η θεμελιωμένη θεωρία έχει οριστεί ως η «ανακάλυψη 

θεωρίας από δεδομένα, τα οποία συλλέγονται με συστηματικό τρόπο από την 

κοινωνική έρευνα» (Glaser & Strauss, 1967: 2). Πρόκειται ουσιαστικά για μία 

επαγωγική μέθοδο ποιοτικής έρευνας, όπου η θεωρία προκύπτει μέσα από τα 

ποιοτικά δεδομένα, οικοδομείται βήμα-βήμα κατά τη διάρκεια συλλογής τους και 

διαμορφώνεται ολοκληρωμένα πλέον κατά τα τελικά στάδια της έρευνας (Κυριαζή, 
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1999). Όπως διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τους δύο κοινωνιολόγους Barney G. 

Glaser και Anselm L. Strauss στο έργο τους The Discovery of Grounded Theory 

(1967), η συγκεκριμένη μεθοδολογία αφορά στην ανάπτυξη θεωριών, οι οποίες 

προέρχονται από την έρευνα και βασίζονται εμπειρικά στα δεδομένα αυτής, σε 

αντίθεση προς το τότε κυρίαρχο μεθοδολογικό παράδειγμα, όπου οι ερευνητικές 

υποθέσεις εξάγονταν από ήδη υπάρχουσες θεωρίες (Charmaz, 2006). Η απουσία, 

βέβαια, προδιατυπωμένων με σαφήνεια θεωρητικών υποθέσεων εργασίας δεν 

υποδηλώνει και την ταυτόχρονη απουσία θεωρίας που πλαισιώνει την έρευνα 

(Ιωσηφίδης, 2008). 

 Κεντρικά στοιχεία της θεμελιωμένης θεωρίας, τα οποία συντελούνται 

ταυτόχρονα, αποτελούν η συνεχής σύγκριση (constant comparison) των περιστατικών 

και των ιδεών που εκφράζονται από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στην έρευνα και η 

διαδικασία κωδικοποίησης του υπό έρευνα ποιοτικού υλικού, η οποία καταλήγει στη 

διατύπωση θεματικών κατηγοριών, οι οποίες εξηγούν και ερμηνεύουν τα ποιοτικά 

ευρήματα (Ιωσηφίδης, 2008). Η κωδικοποίηση, επομένως, των εμπειρικών 

δεδομένων αποτελεί καθοριστικό στάδιο ανάλυσης αυτών, καθώς νοηματοδοτεί 

τμήματα των ποιοτικών δεδομένων (Ιωσηφίδης, 2003). Πρόκειται για μία διαδικασία 

κατά την οποία τμήματα των εμπειρικών δεδομένων συνδέονται με κωδικούς, 

προκειμένου να συντελεστεί η ταξινόμηση των δεδομένων μέσα από την 

ομαδοποίησή τους σε κατηγορίες. Οι κωδικοί αυτοί συνδέονται με τις κατηγορίες και 

τις έννοιες και η όλη διαδικασία της κωδικοποίησης καταλήγει στη θεωρητικοποίηση, 

στην απόδοση ερμηνειών και στην ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων (Coffey & 

Atkinson, 1996 στο Ιωσηφίδης, 2008).     

 Για τη διεξαγωγή της παρούσας ανάλυσης, ακολουθήθηκε η μεθοδολογία που 

περιγράφεται από τους Auerbach και Silverstein (2003) στο βιβλίο τους Qualitative 

Data: An introduction to coding and analysis, η οποία βασίζεται στην προσέγγιση της 

θεμελιωμένης θεωρίας, που περιγράφηκε παραπάνω, και η ανάλυση του ποιοτικού 

υλικού πραγματοποιείται σε έξι στάδια. Κατά την πρώτη φάση, από το αρχικό 

κείμενο (raw text) παράγεται το συναφές κείμενο (relevant text) και εντοπίζονται οι 

επαναλαμβανόμενες ιδέες (repeating ideas). Κατά τη δεύτερη φάση, δημιουργούνται 

οι θεματικές ενότητες (themes) και οι θεωρητικές κατασκευές (theoretical constructs) 

και, στην τελευταία φάση, προκύπτει το θεωρητικό αφήγημα (theoretical narrative) 

και οι θεματικοί άξονες της έρευνας (research concerns). Η ακολουθούμενη 

διαδικασία χαρακτηρίζεται κυκλική και επαναλαμβανόμενη, καθώς ο/η 
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ερευνητής/τρια οφείλει καθ’ όλη τη διάρκεια επεξεργασίας του υλικού να 

επανεξετάζει τη σύνδεση των ευρημάτων του/της με τα ερευνητικά ερωτήματα που 

έθεσε στην αρχή της ερευνητικής διαδικασίας και εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στη 

συστηματική κωδικοποίηση του υλικού (Ιωσηφίδης, 2008). 

 Η διαχείριση των ποιοτικών δεδομένων που προκύπτουν από την έρευνα (data 

management) είναι μείζονος σημασίας, καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια 

μεθοδική διαδικασία συλλογής του ποιοτικού υλικού, για την αποτελεσματικότερη 

επεξεργασία και τη μετέπειτα ανάλυση αυτού. Παράλληλα, οι διαδικασίες 

αποθήκευσης (storage) και ανάκτησης (retrieval) των ποιοτικών δεδομένων 

θεωρούνται βασικές διαστάσεις της διαχείρισής τους (Huberman & Miles, 1994 στο 

Ιωσηφίδης, 2008).  

 Στην παρούσα έρευνα, όλες οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν και 

αποθηκεύτηκαν με τη μορφή ηχητικών αρχείων σε αντίστοιχους θεματικά 

οργανωμένους φακέλους στον υπολογιστή της ερευνήτριας. Ακολούθησε η 

απομαγνητοφώνηση του υλικού των συνεντεύξεων αυτολεξεί (discourse 

transcription) και η καταγραφή των αρχικών κειμένων χωρίς καθόλου περικοπές (raw 

text). Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο περικείμενο και ως εκ τούτου 

σημειώθηκαν με σύμβολα ορισμένα παραγλωσσικά στοιχεία του εκφερόμενου λόγου, 

όπως ο επιτονισμός και οι παύσεις, ενώ επιχειρήθηκε η πιστή απόδοση στοιχείων του 

αυθόρμητου και απροσχεδίαστου προφορικού λόγου, όπως ανακολουθίες στο λόγο, 

επαναλήψεις, εκφράσεις συναισθημάτων (γέλιο), ώστε να δημιουργηθεί μία πιο 

πλήρης εικόνα. Στα κείμενα που προέκυψαν από τις απομαγνητοφωνημένες 

συνεντεύξεις, τα ονόματα των συμμετεχόντων αντικαταστάθηκαν από ειδικούς 

κωδικούς (Σ01, Σ02 κτλ), οι οποίοι αντιστοιχούσαν σε κάθε/καθεμία 

συνεντευξιαζόμενο/μενη, με βάση την ημερομηνία διεξαγωγής των συνεντεύξεων.  

 Μετά τη διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω, ακολούθησε το πρώτο 

στάδιο, κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε προσεκτική μελέτη και συστηματική 

επεξεργασία των αρχικών κειμένων (raw texts) των απομαγνητοφωνημένων κειμένων 

(σύνολο 125 σελίδες κείμενο), καθώς και η επιλογή του συναφούς κειμένου (relevant 

text). Απομονώθηκαν, λοιπόν, σε χωριστό αρχείο εκείνα τα αποσπάσματα, τα οποία 

παρουσίαζαν ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς είτε σχετίζονταν με τα αρχικά 

ερωτήματα της έρευνας είτε διαφώτιζαν τα υπό μελέτη φαινόμενα. Βασικό 

χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων αποσπασμάτων ήταν ότι υποδήλωναν μία και 

μόνο απλή έννοια (simple idea/concept) που απεικόνιζε τα υπό εξέταση φαινόμενα, η 
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οποία καταγράφηκε με τη μορφή υπομνήματος (memo) περιγραφικού χαρακτήρα 

κάτω από κάθε απόσπασμα. Από τη συγκεκριμένη επεξεργασία προέκυψε ένα αρχείο 

μεμονωμένων αποσπασμάτων που εξέφραζαν τις απλές ιδέες (simple ideas). 

 Κατόπιν, εντοπίστηκαν και θεωρητικοποιήθηκαν οι επαναλαμβανόμενες ιδέες 

(repeating ideas), δηλαδή οι κοινές ιδέες που εκφράζονταν με διαφορετική 

διατύπωση, με την κωδικοποίησή τους σε κατηγορίες, λαμβάνοντας τίτλους βάσει 

των δηλώσεων των συμμετεχόντων/ουσών στην έρευνα. Με αυτόν τον τρόπο, 

προέκυψε ένα αρχείο με είκοσι θεματικές ενότητες, οι οποίες αποτελούσαν τα 

κεντρικά θέματα (themes), που έθιξαν οι συνεντευξιαζόμενοι/μενες και 

ομαδοποιήθηκαν σε εννέα κατηγορίες, θεωρητικές κατασκευές, οι οποίες αποτέλεσαν 

τις υποδιαιρέσεις των τριών τελικών ερευνητικών αξόνων, που προέκυψαν από την 

ανάλυση, και αντιστοιχούσαν στα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας (βλ. 

Παράρτημα 2). Σε ένα πιο αφαιρετικό επίπεδο πλέον, πραγματοποιήθηκε η σύνθεση 

των θεωρητικών κατασκευών (theoretical constructs) από τις θεματικές ενότητες, κι 

έτσι πραγματοποιήθηκε η σύνδεση των εμπειρικών ποιοτικών δεδομένων με τους 

τρεις θεματικούς άξονες της έρευνας (research concerns). Συγκεκριμένο παράδειγμα 

από τη διαδικασία της ανάλυσης που περιγράφηκε είναι το ακόλουθο: οι 

επαναλαμβανόμενες ιδέες (repeating ideas) «Tρόπος στήριξης των επαγγελματιών», 

«Aναγνώριση αξίας του ρόλου των συμβούλων» και «Aπουσία αναζήτησης 

υποστήριξης από επαγγελματίες» ομαδοποιήθηκαν κάτω από τον τίτλο «Σύμβουλοι», 

που αποτελεί μία θεματική ενότητα (theme). Στη συνέχεια, οι θεματικές ενότητες 

«Καθηγητές» και «Σύμβουλοι» κατηγοριοποιήθηκαν ως «Σχολική συμβουλευτική», 

που αποτελεί μία θεωρητική κατασκευή (theoretical construct). Αντίστοιχα, οι 

θεωρητικές κατασκευές «Επαγγελματική Συμβουλευτική», «Σχολική 

Συμβουλευτική» και «Οικογένεια» οδήγησαν στη δημιουργία του θεωρητικού άξονα 

(axis) «ΣΥΕΠ».  

 

6.2. Ζητήματα γενίκευσης, εγκυρότητας και αξιοπιστίας της έρευνας 

 Η γενίκευση, η οποία αποτελεί τη διαδικασία συλλογισμού που προϋποθέτει 

την εξαγωγή ευρέων συμπερασμάτων από συγκεκριμένες παρατηρήσεις, 

παρουσιάζεται ως έννοια πιο αμφιλεγόμενη στην ποιοτική έρευνα παρά στην 

ποσοτική (Polit & Tatano Beck, 2010). Σύμφωνα με την πλειονότητα των ερευνητών 

της ποιοτικής έρευνας, ως στόχος των περισσότερων ποιοτικών ερευνών δεν τίθεται η 
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γενίκευση των συμπερασμάτων τους, αλλά το να προσφέρουν μία εμπλουτισμένη 

κατανόηση πτυχής της ανθρώπινης εμπειρίας μέσω της εντατικής μελέτης 

συγκεκριμένων περιπτώσεων (Niaz, 2007∙ Polit & Tatano Beck, 2010). Ωστόσο, στη 

σχετική βιβλιογραφία αναφέρονται τρόποι με τους οποίους ενισχύεται η γενίκευση 

και η μεταβιβασιμότητα (transferability)19, έναν εκ των οποίων αποτελεί ο κορεσμός 

(saturation) των θεματικών αξόνων και κατηγοριών ως απόρροια της αρχής της 

δειγματοληψίας στην οποία στηρίχτηκε η έρευνα, ώστε να εξασφαλιστεί η 

αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος (Morrow, 2005∙ Polit & Tatano Beck, 2010). 

Το συγκεκριμένο κριτήριο θεωρείται ότι ικανοποιήθηκε, καθώς η ερευνήτρια θεωρεί 

ότι η συμπερίληψη και άλλων συμμετεχόντων/ουσών στην έρευνα δε θα προσέθετε 

κάτι πρωτότυπο από ερευνητικής άποψης.   

 Σύμφωνα με τον Patton (2002 στο Golafshani, 2003: 601), η αξιοπιστία και 

η εγκυρότητα αποτελούν δύο παράγοντες που θα πρέπει να απασχολούν κάθε 

ερευνητή που ακολουθεί το ποιοτικό παράδειγμα αναφορικά με τον σχεδιασμό της 

έρευνας και την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Όσον αφορά στην τεκμηρίωση των 

δύο αυτών παραγόντων στην ποιοτική έρευνα υποστηρίζεται ότι η αξιοπιστία δεν 

μπορεί να υπάρξει χωρίς την εγκυρότητα και, ως εκ τούτου, η απόδειξη της ύπαρξης 

εγκυρότητας σε μία έρευνα θεωρείται επαρκής για την καθιέρωση και της αξιοπιστίας 

της, καθώς η τελευταία αποτελεί απόρροια της πρώτης (Golafshani, 2003). 

 Προκειμένου να επιτευχθεί στην παρούσα έρευνα ο περιορισμός της 

υποκειμενικότητας της ερευνήτριας κατά την ανάλυση του υπό έρευνα υλικού, ώστε 

να διασφαλιστεί η αιτιολογημένη ερμηνεία του και η μεταβιβασιμότητα των 

θεωρητικών δομών κατά τη διαδικασία ανάλυσης, ακολουθήθηκαν οι τρεις βασικές 

προϋποθέσεις που προτάθηκαν από τους Auerbach και Silverstein (2003), οι οποίες 

είναι οι ακόλουθες: 

α) η διασφάλιση της διαφάνειας (transparency) κατά την ανάλυση και 

ερμηνεία του ποιοτικού υλικού, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο/η ερευνητής/τρια 

προβαίνει σε μία αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο 

επεξεργάστηκε και ανέλυσε το υλικό, αλλά και της λογικής σκέψης που 

                                                           
19

 Ο όρος «μεταβιβασιμότητα» (transferability) αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο κάποιος/α 

άλλος/η ερευνητής/τρια μπορεί να γενικεύσει τα ευρήματα μίας έρευνας στο δικό του 

ερευνητικό πλαίσιο και να προβεί σε αξιώσεις για τη δική του θεωρία με βάση τα ευρήματα 

της άλλης έρευνας (Gasson, 2004 στο Morrow, 2005: 252). 
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υιοθέτησε για την ερμηνεία των δεδομένων του/της. Η διαφάνεια επιτρέπει σε 

οποιονδήποτε άλλο που θα ακολουθήσει την ίδια διαδικασία να καταλήξει στα 

ίδια συμπεράσματα με τον/την ερευνητή/τρια, ανεξαρτήτως από το εάν 

ταυτίζεται με την ερμηνεία αυτών ή όχι.    

β) η μεταδοτικότητα (communicability) των αναλύσεων, που σημαίνει ότι το 

σύστημα των κατηγοριών και των θεματικών αξόνων που συγκροτήθηκαν από 

τον/την αρχικό/ή ερευνητή/τρια να παρουσιάζονται ευκρινώς, ώστε οι 

αναλύσεις και οι κατηγοριοποιήσεις να γίνονται κατανοητές τόσο από 

άλλους/ες ερευνητές/τριες όσο και από τους/τις ίδιους/ιες 

συμμετέχοντες/ουσες στην έρευνα, χωρίς να συνεπάγεται ότι θα πρέπει 

αναγκαστικά να καταλήξουν στην ίδια κατηγοριοποίηση.  

γ) η εσωτερική συνάφεια (coherence) της ανάλυσης αναφέρεται στη συνοχή 

και τη λογική συνάφεια που θα πρέπει να χαρακτηρίζει το συνολικό κείμενο 

παρουσίασης του συστήματος των κατηγοριών και των θεωρητικών δομών, 

ώστε να καταστεί δυνατή η κατανόηση του υπό μελέτη φαινομένου.   

7. Αποτελέσματα 

 Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ευρήματα της παρούσας 

ποιοτικής έρευνας με τη μορφή θεωρητικού αφηγήματος (theoretical narrative), βάσει 

της μεθοδολογίας της κωδικοποίησης και ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων, που 

περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Τα πορίσματα, μέσω των οποίων 

απαντώνται τα ερευνητικά ερωτήματα, παρουσιάζονται ομαδοποιημένα σε θεματικές 

ενότητες (themes), η σύνθεση των οποίων οδήγησε στη διαμόρφωση των θεωρητικών 

κατασκευών (theoretical constructs), καταλήγοντας στους άξονες της έρευνας (axis). 

Η παρουσίαση των ερευνητικών πορισμάτων που συντελείται στο παρόν 

κεφάλαιο αναδεικνύει την ύπαρξη και την επίδραση συγκεκριμένων παραγόντων στις 

επαγγελματικές επιλογές των ατόμων με αναπηρία. Κατά την παρουσίαση των 

ευρημάτων καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για μια όσο το δυνατόν πιο ακριβή 

αναπαράσταση των απόψεων και εξιστόρηση των λεγομένων των συμμετεχόντων και 

συμμετεχουσών στην έρευνα, σε συνδυασμό με τον κριτικό σχολιασμό της 

ερευνήτριας και την παράθεση των πιο χαρακτηριστικών αποσπασμάτων, 

προκειμένου να θεμελιωθεί η ερμηνεία τους.    
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Η συσχέτιση μεταξύ των θεματικών ενοτήτων και των θεωρητικών 

κατασκευών και η αντιστοίχησή τους στο ανάλογο ερευνητικό ερώτημα παρατίθεται 

σχηματοποιημένη, προκειμένου να καταστεί κατανοητή η διαδικασία της ανάλυσης 

των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παρατίθενται εν συνεχεία.  

7.1. Πρώτος άξονας: Επιλογή επαγγέλματος και παράγοντες επίδρασης  

 Η καταγραφή των αντιλήψεων των ίδιων των ατόμων με αναπηρία αναφορικά 

με τους παράγοντες που επιδρούν στις επιλογές τους για το επάγγελμα θεωρείται 

ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναδεικνύονται κατ’ αυτόν τον τρόπο τα κριτήρια που τα 

ίδια τα ΑμεΑ θέτουν για την επιλογή του μελλοντικού τους επαγγέλματος. Από την 

ανάλυση των απαντήσεων των συμμετεχόντων/ουσών προέκυψαν επτά κατηγορίες 

θεμάτων: 1) Προηγούμενη ειδικότητα, 2) Αρχικές επιθυμητές σπουδές, 3) Διαδικασία 

επιλογής τωρινής ειδικότητας, 4) Επιλογή επαγγελματικής δομής, 5) Επιθυμητό 

επάγγελμα, 6) Εναλλακτικές λύσεις, 7) Κριτήρια επιλογής ειδικότητας και 

επαγγέλματος 
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7.1.1. Πρώτη θεωρητική κατασκευή: Επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση 

 Αναφορικά με την πορεία των σπουδών που ακολουθήθηκε από τους/τις 

συνεντευξιαζόμενους/μενες, μέσα από τη συζήτηση προέκυψε ότι η πλειονότητα 

αυτών είχε προηγουμένως φοιτήσει στην ίδια ή σε διαφορετική ειδικότητα. 

Συγκεκριμένα, υπήρξαν καταρτιζόμενοι/μενες, οι οποίοι/ες είχαν ολοκληρώσει την 

τετραετή φοίτηση στην ίδια ειδικότητα με εκείνη που επέλεξαν εκ νέου τη δεδομένη 

στιγμή ή συνέχιζαν την κατάρτισή τους σε διαφορετική ειδικότητα στην ίδια 

Επιλογή επαγγέλματος και παράγοντες 
επίδρασης  

Επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση 

1. Προηγούμενη ειδικότητα  

2. Αρχικές επιθυμητές 
σπουδές 

3. Διαδικασία επιλογής 
τωρινής ειδικότητας 

4. Επιλογή δομής 
επαγγελματικής κατάρτισης 

Επαγγελματικές προτιμήσεις 

5. Επιθυμητό επάγγελμα 

 6. Εναλλακτικές λύσεις  

Παράγοντες επιρροής των 
επαγγελματικών επιλογών 

7. Κριτήρια επιλογής 
ειδικότητας και 
επαγγέλματος  
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επαγγελματική δομή φοίτησης. Ως εκ τούτου, τα συγκεκριμένα άτομα παρέμεναν στο 

ίδιο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης για έκτη ή έβδομη συνεχή χρονιά. 

Ορισμένοι/ες από αυτούς είχαν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στην ίδια ειδικότητα, 

αλλά στο Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο, ΒΙΑΜΥΛ, ή, σε άλλες περιπτώσεις, σε 

Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ). 

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι ένας εκ των συνεντευξιαζόμενων είχε επιλέξει 

να φοιτήσει παράλληλα σε σχολή ΙΕΚ και σε σχολή του ΟΑΕΔ, προκειμένου να 

κατασταλάξει στην τελική επιλογή του. Υπήρξαν, βέβαια, άτομα, τα οποία δεν είχαν 

επαφή με κάποια προηγούμενη ειδικότητα, καθώς είτε είχαν αποφοιτήσει από Γενικό 

Λύκειο είτε φοιτούσαν σε Επαγγελματικό Λύκειο κατά τη διεξαγωγή της έρευνας.  

 Όσον αφορά τον βαθμό ικανοποίησης από την επιλογή της προηγούμενης 

ειδικότητάς τους, αρκετοί από τους συμμετέχοντες/ουσες δήλωσαν 

ικανοποιημένοι/μένες από την επιλογή που είχαν κάνει. Η ικανοποίησή τους φάνηκε 

να σχετίζεται με το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ειδικότητα αποτέλεσε τη μοναδική 

τους επιλογή, καθώς σε αυτήν συνέχισαν τις σπουδές τους, διαλέγοντάς την εκ νέου, 

ή σε κάποιες λίγες περιπτώσεις, παρόλο που μετέπειτα φοίτησαν σε άλλη ειδικότητα, 

εκείνη ήταν που αποτέλεσε τη βασική τους προτίμηση «… πάλι ήμουν στην γαζωτική. 

Τελείωσα και ξαναήρθα πάλι για τρία χρόνια. Μ’ αρέσει πάρα πολύ» (Σ08). Υπήρξε 

περίπτωση, όπου, παρόλη την ικανοποίηση από την επιλογή της ειδικότητας, λόγω 

του ωραρίου που λειτούργησε ανασταλτικά, αναγκάστηκε να διακόψει τη φοίτησή 

του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μου άρεσε πάρα πολύ, δε βόλευαν οι ώρες 

καθόλου, δεν είχα τόσο χρόνο, έπρεπε να διαλέξω, κουραζόμουν και σταμάτησα» 

(Σ13). Παράλληλα, η έλλειψη ικανοποίησης διαφάνηκε από τα λεγόμενα κάποιων 

συνεντευξιαζόμενων, αποδίδοντάς την σε προσωπικά τους χαρακτηριστικά, καθώς οι 

ίδιοι/ιες ανέφεραν ότι ένιωθαν να μην ταιριάζει στην προσωπικότητά τους η 

συγκεκριμένη ειδικότητα, από την οποία, ωστόσο, έλαβαν τις βασικές γνώσεις, 

αναγνωρίζοντας τη χρησιμότητα αυτών στον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού τους 

προφίλ. Συγκεκριμένα δήλωσαν: «αλλά δε μ’ άρεζε, δε μου ταίριαζε καθόλου δεν ξέρω 

γιατί, δεν ήθελα να το κάνω.» (Σ05), «Εκεί μου φάνηκε λίγο επικίνδυνο, με το ρεύμα, 

με υψηλή τάση... Δεν ήθελα... είπα να πάω μετά από τόσα χρόνια κάπου αλλού.» (Σ03).  

 Περίπου τα μισά από τα καταρτιζόμενα άτομα αναφέρθηκαν στην αρχική τους 

επιθυμία να καταρτιστούν σε ένα διαφορετικό αντικείμενο ή να σπουδάσουν σε έναν 

διαφορετικό τομέα. Οι λόγοι για τους οποίους δεν κατέστη εφικτό να ακολουθήσουν 

τις επιθυμητές σπουδές ήταν ποικίλοι, με πιο συχνά αναφερόμενο εκείνον της 
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απουσίας της επιθυμητής ειδικότητας από το κέντρο κατάρτισης, στο οποίο ήταν 

εγγεγραμμένοι. Συγκεκριμένα, υπήρξαν καταρτιζόμενες που ήθελαν να 

ακολουθήσουν την ειδικότητα της κομμωτικής και, παρόλο που γνώριζαν ότι υπάρχει 

η αντίστοιχη σχολή ΟΑΕΔ που προσφέρει τη συγκεκριμένη ειδικότητα, επέλεξαν να 

γραφτούν στο ΕΚΕΚ Λακκιάς Θεσσαλονίκης, όπου η ειδικότητα αυτή δεν 

προσφέρεται. Βέβαια, υπήρξε και ένα άτομο που από τα λεγόμενά του φάνηκε να μη 

γνωρίζει την ύπαρξη αντίστοιχης σχολής, όπου θα μπορούσε να σπουδάσει το 

επιθυμητό αντικείμενο, «Θεατρικό θα ήθελα να σπουδάσω, αυτό με ενδιαφέρει, αλλά 

δεν υπάρχει καμιά σχολή τέτοια να πάω» (Σ09). Σε άλλες περιπτώσεις, φάνηκε ότι ο 

κύριος λόγος που δεν ακολούθησαν τις επιθυμητές σπουδές αποτέλεσαν οι 

ακαδημαϊκές δυσκολίες που συνάντησαν τα άτομα κατά την εκπαίδευσή τους, οι 

οποίες λειτούργησαν περιοριστικά ως προς την εκπλήρωση της επιθυμίας τους, 

«επειδή πήγαινα και από μικρός… ήθελα να περάσω στα ΤΕΦΑΑ, αλλά δεν έγραψα 

καλά και δεν μπορούσα να περάσω» (Σ12) και «ήταν πιο δύσκολα εκεί τα μαθήματα» 

(Σ13). 

 Αξίζει να αναφερθεί η δήλωση ενός καταρτιζόμενου, ο οποίος τόνισε ότι δεν 

κατόρθωσε να σπουδάσει στον τομέα που ήθελε. Το βασικότερο εμπόδιο αποτέλεσε 

το γεγονός ότι η απόφαση για τη φοίτησή του σε δομή επαγγελματικής κατάρτισης, 

όπου δεν προσφέρεται η επιθυμητή ειδικότητα, λήφθηκε από τους υπευθύνους στον 

χώρο φιλοξενίας όπου διέμενε. Η συγκεκριμένη αναφορά θεωρείται σημαντική, 

καθώς αναδεικνύει τις προκλήσεις που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν τα άτομα με 

αναπηρία, τα οποία δε διαμένουν με την οικογένειά τους, όσον αφορά τη διαδικασία 

διαμόρφωσης των επιλογών τους. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «γιατί δε μου αρέσει 

εδώ, να κάνω στο ΒΙΑΜΥΛ που ήταν οι φίλοι μου, θα ‘ταν πιο ωραία… Ήθελα 

ηλεκτρολόγος, εκεί είχε την ειδικότητα που ήθελα. Με αναγκάσανε να ‘ρθω εδώ» 

(Σ01). 

 Αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής της ειδικότητας, στην οποία φοιτούσαν 

τη δεδομένη στιγμή των συνεντεύξεων, αρκετοί/ες συνεντευξιαζόμενοι/μενες έκαναν 

λόγο για άλλες ειδικότητες που τους είχαν προταθεί από τους υπευθύνους της σχολής 

ή είχαν σκεφτεί μόνοι τους να ακολουθήσουν, αλλά τελικά δεν τις επέλεξαν. Οι 

λόγοι, στους οποίους στηρίχτηκαν προκειμένου να αποκλείσουν κάποια άλλη 

επιλογή, ήταν ο διαχωρισμός των επαγγελμάτων σε γυναικεία και αντρικά, τα 

ατομικά χαρακτηριστικά, η έλλειψη πίστης στις ικανότητές τους, καθώς και το 

γεγονός ότι δεν τους άρεζε κάποιο άλλο αντικείμενο σπουδών. Όπως χαρακτηριστικά 
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ανέφεραν: «τα γυναικεία επαγγέλματα, όπως Κοπτική-Ραπτική, μου ταιριάζουν πιο 

πολύ» (Σ09) και «Σκεφτόμουν μόνο για μαγειρική στην αρχή. Δεν το ξέραμε ακόμα για 

τη σχολή Φυλάκων ότι υπάρχει… είναι λίγο πιο επικίνδυνο, έχει μαχαίρια… και μπορεί 

και να μην έβρισκα δουλειά σ’ αυτό» (Σ13).  

 Οι περισσότεροι/ες καταρτιζόμενοι/μενες με ν.α. ή ΥΛΑ, ακόμη και όσοι 

είχαν εκφράσει επιθυμία για διαφορετικές σπουδές, δήλωσαν μεγάλη ικανοποίηση 

από την ειδικότητα που τελικώς επέλεξαν, φάνηκαν ευχαριστημένοι/μενες από τις 

γνώσεις που αποκόμιζαν και τις επαγγελματικές δεξιότητες που ανέπτυσσαν στο 

πλαίσιο της κατάρτισής τους. Παράλληλα, η επαφή στην πράξη μέσα από την 

επαγγελματική τους κατάρτιση πάνω στο αντικείμενο που αρχικά τους ενδιέφερε 

λειτούργησε κατά κάποιο τρόπο ως επιβεβαίωση της σωστής επιλογής τους. Όπως 

δήλωσαν οι ίδιοι/ιες: «δεν την αλλάζω με τίποτα! Στην πληροφορική, είμαι πολύ 

χαρούμενος… μαθαίνουμε ωραία πραγματάκια.» (Σ04) και «Πολύ μ’ αρέσει, το 

αγαπημένο μου πράγμα είναι να κουρεύω φυτά με το αλυσοπρίονο. Γιατί το γεωτεχνικό 

μ’ αρέσει πολύ» (Σ15). Μόνο δύο άτομα εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την 

ειδικότητα, στην οποία φοιτούσαν: «Δεν τρελαίνομαι κιόλας. Δε με ενδιαφέρει αυτό 

τόσο πολύ» (Σ10). 

 Από τις αναφορές των καταρτιζόμενων σχετικά με την επιλογή δομής 

επαγγελματικής κατάρτισης διαφάνηκε ο ρόλος που διαδραματίζει το σχολείο για την 

μετέπειτα εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία των παιδιών, καθώς βασική πηγή 

ενημέρωσης για τις διαθέσιμες επιλογές αναφορικά με τις σπουδές τους αποτέλεσε 

κάποιο από τα στελέχη του σχολείου. Συγκεκριμένα: «ο διευθυντής από το λύκειο είπε 

στους γονείς μου για τη σχολή αυτή των Φυλάκων, εμείς δεν την ξέραμε» (Σ13), «μου 

είπαν στο σχολείο, στο Παπάφειο και ήρθα εδώ» (Σ08). Σε δύο περιπτώσεις η 

απόφαση για την επιλογή της δομής κατάρτισης προήλθε από το Ίδρυμα όπου 

διέμεναν τα άτομα: «Ε, διάφοροι από το σπίτι με είπαν να πας στη Λακκιά» (Σ01), ενώ 

στην περίπτωση ενός καταρτιζόμενου ατόμου πηγή πληροφόρησης για τη δομή 

επαγγελματικής κατάρτισης αποτέλεσε μία κοινωνική λειτουργός: «για τη Λακκιά μας 

είπε μια κοινωνική λειτουργός» (Σ11). Η πρωτοβουλία για την εγγραφή στην 

επαγγελματική δομή ανήκε είτε στα ίδια τα άτομα με αναπηρία είτε στους κηδεμόνες 

τους ή συγγενείς τους, με τη σύμφωνη γνώμη των ιδίων, εκτός μίας περίπτωσης. Ο 

συνεντευξιαζόμενος ήταν εμφανώς αντίθετος με την επιλογή της συγκεκριμένης 

δομής και εκδήλωσε έντονα αρνητική στάση ως προς την απόφαση που πάρθηκε εκ 
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μέρους του. Οι ίδιοι/ες ανέφεραν: «ήρθα με έναν συγγενή μου, για να δούμε τι πρέπει 

να κάνω, τι ειδικότητες υπάρχουν και να γραφτώ» (Σ15). 

 

7.1.2. Δεύτερη θεωρητική κατασκευή: Επαγγελματικές προτιμήσεις 

 Στο σύνολό τους, οι συνεντευξιαζόμενοι/μενες αναφέρθηκαν σε ένα 

συγκεκριμένο επάγγελμα που θα ήθελαν να ακολουθήσουν μόλις ολοκληρώσουν τις 

σπουδές τους, το οποίο στις περισσότερες των περιπτώσεων συνδεόταν με τον τομέα 

στον οποίο σπούδαζαν. «Το έχω αποφασίσει μόνο η γεωπονία, μόνο να γίνω γεωπόνος 

γιατί δεν μου ταιριάζει κάτι άλλο… θα ήθελα να το ακολουθήσω ως επάγγελμα…» 

(Σ06), «Γαζώτρια...Τη δουλειά που μπορώ να κάνω είναι να κάνω ρούχα, γιατί μ’ 

αρέσουν τα ρούχα, δικό μου πορτοφολάκι, θήκη να βάλει το τσιγάρο. Θα μου άρεζε να 

τα πουλάω. Θα ήθελα να το κάνω επάγγελμα πάρα πολύ ή να ανοίξω και ένα δικό μου 

μαγαζί.» (Σ08), «να βρω και μια δουλειά αργότερα, θα το ήθελα αυτό να απασχοληθώ 

και στο μέλλον με την ειδικότητα που έχω επιλέξει, να δουλέψω σε ένα μαγαζί που 

επιδιορθώνουν ρούχα» (Σ09). Μόνο δύο άτομα υποστήριξαν ότι θα ήθελαν να 

απασχοληθούν σε επάγγελμα, το οποίο δε σχετίζεται με τις σπουδές τους: «στο 

ψητοπωλείο να δουλέψω» (Σ01).  

 Οι τομείς απασχόλησης στους οποίους ενδιαφέρονται να εργαστούν 

αναφέρονται σε θέση υπαλλήλου ή ως αυτοαπαοσχολούμενοι/μενες σε δική τους 

επιχείρηση. Όπως οι ίδιοι/ιες υποστήριξαν: «σκέφτομαι να ανοίξω κάποιο μαγαζί, για 

να πουλάω πατάτες ή άλλα λαχανικά και φρούτα, να κάνω δηλαδή εμπόριο.» (Σ15) και 

«κάποια επιχείρηση θα μου άρεζε και σε κάποια μοδίστρα έτσι στη γειτονιά...να ανοίξω 

και το δικό μου μαγαζάκι και να πουλάω κι αυτά που φτιάχνω» (Σ08). Επιπρόσθετα, 

από τις αναφορές τους φάνηκε ότι γνωρίζουν τους εργασιακούς τομείς του 

επαγγέλματός τους και παρουσιάζονται κατασταλαγμένοι ως προς τον ακριβή τομέα, 

στον οποίο θα επιδιώξουν να εργαστούν. Ειδικότερα: «Θα ήθελα να δουλέψω σε 

μουσείο, αυτό μ’ αρέσει, μιλάς και με τον κόσμο» (Σ13), «θα ήθελα να φυτέψω εκεί 

λαχανικά, μαρούλια και τέτοια και μετά να τα πουλάω ή και καλαμπόκια και θα ήθελα 

να πάω στη λαϊκή» (Σ02).  

 Αρκετοί από τους/τις συνεντευξιαζόμενους εξέφρασαν την επιθυμία για 

ανεύρεση εργασίας στον Δήμο. Αξιοσημείωτο είναι ότι φάνηκε να γνωρίζουν 

ακριβώς τον τομέα πάνω στον οποίο θα μπορούσαν να απασχοληθούν. Η θέση 

εργασίας που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν σχετίζεται στις περισσότερες 
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περιπτώσεις με το επάγγελμα που έχουν διαλέξει. Όλοι/όλες όσοι/ες εκδήλωσαν την 

πρόθεσή τους για αναζήτηση θέσης εργασίας στον δήμο είχαν ως ειδικότητά τους τη 

γεωπονία. Χαρακτηριστικά ανέφεραν ότι: «Για αρχή, θα ήθελα να δουλέψω… αν 

υπάρχουν θέσεις, στον Δήμο Καλαμαριάς… Κάνοντας δουλειά στον δήμο, αυτοί που 

δουλεύουνε στον δήμο Καλαμαριάς μπορούνε αυτοί να κόβουν χόρτα, να ποτίζουνε στο 

παρατημένο στρατόπεδο στο Κόδρα» (Σ03) και «να δουλεύω στον Δήμο, να κάθομαι 

στο γραφείο, να γράφω στον υπολογιστή ή να βοηθάω στα πάρκα…» (Σ01). 

 Μέσα από τα λεγόμενά τους διαφάνηκε ότι τα καταρτιζόμενα άτομα με ν.α. ή 

ΥΛΑ ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν επαγγέλματα διαφορετικά από εκείνο το οποίο 

σχετίζεται άμεσα με την ειδικότητά τους ως πιθανή εναλλακτική επαγγελματική λύση 

για το κοντινό μέλλον. Για τους/τις συνεντευξιαζόμενους/μενες, η εργασία σε 

εναλλακτικό επάγγελμα συνδέθηκε με την ανάγκη τους για έμμισθη απασχόληση. Για 

τρία άτομα φαίνεται να συσχετίζεται η εναλλακτική επαγγελματική επιλογή που 

ανέφεραν με την πρακτική άσκηση που έκαναν στους συγκεκριμένους 

επαγγελματικούς τομείς, κάτι που σημαίνει ότι επέλεξαν κάποιο επάγγελμα, το οποίο 

έχουν ήδη εξασκήσει στην πράξη. Οι περισσότεροι/ες εκδήλωσαν την προτίμηση να 

εργαστούν στον τομέα της εστίασης ως σερβιτόροι ή σε καταστήματα λιανικής 

πώλησης ως εναλλακτικό μελλοντικό επάγγελμα. Χαρακτηριστικά ανέφεραν: 

«σκέφτομαι να δουλέψω κι εγώ σε μία καφετέρια για να βγάζω το χαρτζιλίκι μου, σε 

ένα μπαράκι» (Σ06), «άμα δε βρω τίποτα στην ειδικότητα, θα ήθελα πωλήτρια ή σε 

καφετέρια να δουλέψω και ως σερβιτόρα να φτιάχνω καφέδες…» (Σ09), «σαν βοηθός 

κάποιου που ψήνει, να σερβίρεις, έδωσαν και ένα 20ευρω. Αυτό μου φάνηκε καλό, μου 

άρεσε, να είσαι βοηθός ψητά ή να σερβίρεις… να πηγαίνω σε today να πάω να 

δουλεύω, να βγάζω χρήματα» (Σ02). Άλλα εναλλακτικά επαγγέλματα που 

αναφέρθηκαν από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στην έρευνα ήταν ξενοδοχειακός 

υπάλληλος στον τομέα της καθαριότητας, διανομέας φυλλαδίων, απασχόληση σε 

αγροτικές εργασίες και εκτέλεση της διανομής αγορών στο σπίτι. Στις περισσότερες 

των περιπτώσεων η εναλλακτική επιλογή συνδεόταν με επάγγελμα που ασκούσε 

πρόσωπο στο οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον, κάτι το οποίο πιθανώς καταδεικνύει 

ότι η εναλλακτική επιλογή που σκέφτηκαν δεν ήταν αβάσιμη και τυχαία. 

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι: «θα μπορούσα να ακολουθήσω κάποια από τα 

επαγγέλματα του πατέρα μου» (Σ12). Δύο άτομα ανέφεραν ότι θα μπορούσαν να 

απασχοληθούν σε δύο διαφορετικές εργασίες: «Είναι λύση κι αυτό. Ότι δηλαδή μπορώ 
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να κάνω και τα δύο, και να ασχοληθώ με τη γεωπονία και να πηγαίνω στην καφετέρια, 

στο μπαράκι…» (Σ06). 

7.1.3. Τρίτη θεωρητική κατασκευή: Παράγοντες επιρροής των 

επαγγελματικών επιλογών  

 Πεδίο συζήτησης αποτέλεσαν οι παράγοντες που οδήγησαν τα άτομα στην 

επιλογή της ειδικότητάς τους. Συνοπτικά, ως παράγοντες που επηρέασαν την επιλογή 

της ειδικότητας αναφέρθηκαν το ενδιαφέρον για το ίδιο το αντικείμενο, η απόκτηση 

γνώσεων, η αναγνώριση της ικανότητάς τους πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, η 

παρέα των συνομηλίκων, η ευκολότερη εύρεση εργασίας στο μέλλον και η 

προηγούμενη επαφή με τη συγκεκριμένη ειδικότητα. 

 Συγκεκριμένα, η πλειονότητα των συμμετεχόντων/ουσών στην έρευνα 

ανέφερε ως βασικό παράγοντα που επηρέασε την επιλογή της ειδικότητας το 

ενδιαφέρον για το βασικό αντικείμενο, το οποίο φάνηκε ότι λειτούργησε ως 

εσωτερική παρακίνηση για την τελική εκλογή. Από τα λεγόμενά τους διαφάνηκε ότι 

όσοι/ες επέλεξαν γεωπονία είχαν από μικρή ηλικία ενδιαφέρον για τη φύση και την 

ενασχόληση με αυτήν: «Μ’ αρέσει που η γεωπονία είναι με τη φύση, να κόβω τα 

χόρτα, να ποτίζω, να φυτεύω διάφορα πράγματα εκεί, να ‘σαι σε θερμοκήπιο, σε 

κήπους» (Σ03). Το ίδιο φάνηκε να συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις: «έκανα από 

μικρή αυτό με τη γαζωτική κι έχω στο σπίτι μου και μηχανή» (Σ08). Αξιοσημείωτο 

είναι ότι άτομο, το οποίο φοιτούσε σε άλλη ειδικότητα από την προτιμητέα, 

αναφέρθηκε στον παράγοντα που είχε ασκήσει επίδραση για την απόφαση της 

προτιμητέας ειδικότητας ως καταλληλότερης: «όταν ήμουνα μικρή συνέχεια 

ασχολιόμουνα με τα μαλλιά έτσι διάφορες πλεξούδες, τους τα έκανα σγουρά, τους τα 

ίσιωνα με την ισιωτική…  μία κούκλα και της έκανα έτσι ένα κούρεμα και πώς το 

κουρεύω το μαλλί της» (Σ07). Αρκετοί/ές συνεντευξιαζόμενοι/μενες δήλωσαν ως 

παράγοντα επιρροής την ευρύτερη ανάγκη τους να αποκτούν γνώσεις και να τις 

διευρύνουν 

 Ορισμένοι/ες εστίασαν στη ζήτηση που θα έχει το επάγγελμα με το οποίο 

συνδέεται η συγκεκριμένη ειδικότητα στην αγορά εργασίας με συνέπεια η ανεύρεση 

κάποιας θέσης απασχόλησης να θεωρείται ευκολότερη. Χαρακτηριστικά ανέφεραν: 

«ήθελα να κάνω κάτι για να βρω μετά δουλειά πιο σίγουρα» (Σ13). Άλλος παράγοντας 

επιρροής αποτέλεσε ο βαθμός αυτεπάρκειας που ένιωθαν, δηλαδή η πίστη τους στις 

ικανότητές τους πάνω στη συγκεκριμένη ειδικότητα: «στην πληροφορική τα πήγαινα 
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πάντα καλύτερα. Γι’ αυτό και διάλεξα σ’ αυτό εδώ το σχολείο την πληροφορική» (Σ04). 

Από λίγους/ες αναφέρθηκε ότι στην επιλογή της ειδικότητας ρόλο διαδραμάτισε και η 

προηγούμενη επαφή τους με σχετικά μαθήματα: «Είχα και σχετικά μαθήματα στο 

ΕΠΑ.Λ. και μου άρεζαν» (Σ12), όπως, επίσης, ως παράγοντας επιλογής λειτούργησε 

και η παρέα με συνομηλίκους τους, η οποία τους επηρέασε στο να επιλέξουν τελικά 

την ειδικότητα: «πήγε μία φίλη μου εκεί, για την παρέα… λόγω παρέας πήγα στην 

πληροφορική» (Σ10). Άλλα κριτήρια που αναφέρθηκαν σε μεμονωμένες περιπτώσεις 

και άσκησαν επίδραση στις επιλογές τους ήταν η διέξοδος από την ανία, η απουσία 

εναλλακτικών λύσεων και η ενασχόληση της οικογένειας με τον συγκεκριμένο τομέα. 

 Όσον αφορά τους παράγοντες που επηρέασαν την επιλογή της ειδικότητας, 

που ακολούθησαν τα νεαρά άτομα με αναπηρία, η επίδραση της οικογένειας στην 

επιλογή αυτή ήταν έκδηλη στις αναφορές τους. Η επιλογή φάνηκε να αποτέλεσε 

προϊόν κοινής απόφασης και συζήτησης, χωρίς, ωστόσο, να έχει επιβληθεί από τους 

ίδιους τους γονείς. Όπως υποστήριξαν: «έχω σκεφτεί με τον πατέρα μου, να περάσω 

γεωπονία» (Σ06) και «η μαμά μου μού είπε την άποψή της ότι μου ταιριάζει… θα ήταν 

ωραία να δούλευες κάπου που είναι στην ειδικότητά σου, μου είπε πάνε σ’ αυτήν την 

ειδικότητα» (Σ09). Άλλα πρόσωπα, τα οποία άσκησαν επιρροή στην επιλογή της 

ειδικότητας, κυρίως μέσω παροτρύνσεων και καθοδήγησης, ήταν οι ψυχολόγοι και οι 

καθηγητές στο σχολείο των παιδιών, οι οποίοι φάνηκε ότι εστίαζαν κυρίως στις 

ικανότητες των μαθητών/τριών, στις κλίσεις τους και σε ελάχιστες περιπτώσεις στον 

ρόλο του φύλου. Συγκεκριμένα: «μου είπαν εδώ πέρα οι ψυχολόγοι, ότι μου 

ταιριάζει… καλύτερα να πας στην κοπτική ραπτική, επειδή στο γεωτεχνικό δεν 

συνηθίζουν να πάνε κορίτσια, που σου ταιριάζει κιόλας» (Σ09). Μόνο σε μία 

περίπτωση αναφέρθηκε ότι την απόφαση για την ειδικότητα την πήραν οι ψυχολόγοι 

της σχολής: «θα είσαι στην κοπτική ραπτική να μάθεις λίγο κοπτική ραπτική και μετά 

αν είσαι καλή και μάθεις πράγματα, θα συνεχίσεις» (Σ05).  

 Οι παράγοντες που επηρέασαν την επιλογή επαγγέλματος θα μπορούσαν να 

διαχωριστούν σε εξωτερικοί και εσωτερικοί. Ως εξωτερικοί λειτούργησαν οι 

οικονομικές απολαβές, η οικογένεια, ο κοινωνικός περίγυρος και τα διαθέσιμα μέσα, 

ενώ ως εσωτερικοί το προσωπικό ενδιαφέρον, η ικανότητα/επιδεξιότητα του ατόμου, 

τα ατομικά χαρακτηριστικά, η αλτρουιστική διάθεση και ο ρόλος του φύλου.  

 Σχετικά με τα εξωτερικά κριτήρια που έθεσαν σχεδόν όλοι/ες οι 

συνεντευξιαζόμενοι/μενες για την επαγγελματική τους επιλογή, το βασικότερο εξ 
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αυτών ήταν οι οικονομικές απολαβές. Από κάποιους αναφέρθηκαν συμπληρωματικά 

τα ένσημα και η επαγγελματική σταθερότητα. Χαρακτηριστικές ήταν οι εξής 

αναφορές: «μαζεύεις χρήματα, αν θελήσεις φτιάχνεις ένα δικό σου σπίτι… τα 

ξενοδοχεία είναι έτσι μια λύση για να βγάλω κάποια χρήματα για να τα βάλω στην 

άκρη» (Σ07) και «τα χρήματα, γιατί τζάμπα να το κάνω ΔΕΝ. Τη δουλειά την κάνεις για 

να παίρνεις κάποιο μισθό. Αν δεν παίρνεις κάποιο μισθό, τότε δε λέγεται δουλειά. Και 

να σου κολλάει και ένσημα ο εργοδότης» (Σ09). Εν συνεχεία, η οικογένεια φάνηκε να 

άσκησε αρκετά μεγάλη επίδραση και στην επιλογή του επαγγέλματος. Τα πρόσωπα 

που αναφέρθηκαν ως τα βασικά άτομα που επηρέασαν την επιλογή επαγγέλματος 

ήταν ο πατέρας, τα αδέλφια, και οι δύο γονείς, καθώς και ο θείος. Σε όλες τις 

περιπτώσεις τα πρόσωπα αυτά λειτούργησαν ως πρότυπα ρόλου. Συγκεκριμένα 

υποστηρίχθηκε: «πηγαίνει στον έναν πηγαίνει στον άλλο και τον βοηθάει, ρώτησα τον 

θείο, πώς είναι αυτή εδώ η δουλειά που κάνεις» (Σ11). Σε κάποιες περιπτώσεις 

τονίστηκε η επίδραση του κοινωνικού περίγυρου και της ευρύτερης κοινωνίας για την 

επιλογή κάποιου επαγγέλματος. Σε λίγες περιπτώσεις, αναφέρθηκαν τα διαθέσιμα 

μέσα ως κριτήριο επιλογής, λειτουργώντας είτε ανασταλτικά είτε βοηθητικά: «αλλά 

θέλει και χρήμα, όμως, αυτό είναι το βασικό- μέσα στην πόλη είναι πολύ δύσκολο,  πιο 

εύκολο στο χωριό μου» (Σ03).   

 Αναφορικά με τους εσωτερικούς παράγοντες, ο πιο ισχυρός λόγος για την 

επιλογή, σύμφωνα με τις δηλώσεις των συνεντευξιαζόμενων, ήταν να εμπίπτει το 

επάγγελμα στα ενδιαφέροντά τους, δηλαδή να αποτελεί μία δουλειά που τους 

ενδιαφέρει πραγματικά. Όπως οι ίδιοι/ιες ανέφεραν: «σκέφτομαι να κάνω αυτή τη 

δουλειά, γιατί μ’ αρέσει να βγαίνω έξω και να μαζεύω ξύλα, να κάνουμε εργασίες 

τέτοιες… Ασχολούμαι από μικρός. Αυτό με ενδιαφέρει» (Σ11). Πολλοί/ες από τους/τις 

ερωτώμενους/μενες ανέφεραν ως παράγοντα που οδήγησε στην επιλογή του 

επαγγέλματος την ικανότητα και την επιδεξιότητα που θεωρούσαν ότι τους 

χαρακτηρίζει: «είμαι καλή και πιάνουν τα χέρια μου. Το ξέρω» (Σ08) και 

«αναγκαστικά πρέπει να γίνω κάτι εύκολο, για να δείχνω κι εγώ ότι κάνω κάτι» (Σ05). 

Κάποιοι/ες ανέφεραν ως κριτήριο επιλογής του επαγγέλματος που θα ήθελαν να 

ακολουθήσουν τα στοιχεία της προσωπικότητάς τους, τα ατομικά τους 

χαρακτηριστικά και την ιδιοσυγκρασία τους. Χαρακτηριστικά: «επειδή κάνω 

μπάσκετ, προπονήσεις, έχω το σώμα για φύλακας, πιστεύω…. Μου αρέσει να μιλάω με 

τον κόσμο, η επικοινωνία» (Σ13). Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 

παρατιθέμενες αναφορές, από τις οποίες απορρέει η συσχέτιση της επαγγελματικής 
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επιλογής των συγκεκριμένων συνεντευξιαζόμενων με τον αλτρουισμό. Με άλλα 

λόγια, φαίνεται ότι θα επέλεγαν να ασκήσουν ένα επάγγελμα μέσα από το οποίο θα 

μπορούσαν να προσφέρουν βοήθεια και στήριξη στους άλλους. Χαρακτηριστικά: 

«Γιατί μου αρέσει να προσφέρω αγάπη και φροντίδα σε παιδιά που το έχουν 

περισσότερο ανάγκη… και περισσότερο η προσφορά…» (Σ05). Το φύλο και ο 

διαχωρισμός των επαγγελμάτων σε αυτήν τη βάση φάνηκε να επηρεάζει την επιλογή 

επαγγέλματος για τρεις από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στην έρευνα: «το 

κομμωτήριο πιο καλά μου ταίριαξε, είναι και για κορίτσια.» (Σ07).   

7.2. Δεύτερος άξονας: Διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για τη 

σταδιοδρομία  

Αναφορικά, λοιπόν, με τη διαδικασία διαμόρφωσης και λήψης αποφάσεων για 

τη σταδιοδρομία των καταρτιζόμενων ατόμων με αναπηρία αποτυπώνονται αρκετά 

ξεκάθαρες απόψεις, οι οποίες αντανακλώνται στις εξής θεματικές κατηγορίες: 1) 

Προσωπική απόφαση, 2) Βοήθεια από άλλα πρόσωπα, 3) Εργασιακή εμπειρία, 4) 

Οφέλη για τους συμμετέχοντες, 5) Στοιχεία επαγγελματικής συμπεριφοράς, 6) 

Εργασιακή ένταξη, 7) Συνέχιση σπουδών και 8) Ιδανικός βίος. 
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7.2.1. Τέταρτη Θεωρητική Κατασκευή: Αποφάσεις σταδιοδρομίας  

 Από τις απαντήσεις των καταρτιζόμενων ατόμων με αναπηρία διαφάνηκε ότι 

η επιλογή της ειδικότητας, στην οποία είχαν φοιτήσει στο παρελθόν, αποτέλεσε 

απόρροια δικής τους απόφασης για την πλειονότητα αυτών, χωρίς να δεχτούν 

επιρροή από άλλα πρόσωπα ή παράγοντες, εκτός δύο περιπτώσεων. Οι 

συμμετέχοντες/ουσες στην έρευνα εμφανίζονται πλήρως συνειδητοποιημένοι/μένες 

ως προς την ειδικότητα που είχαν επιλέξει να ακολουθήσουν στο παρελθόν, 

εκφράζοντας με άμεσο και κάθετο τρόπο την προτίμησή τους. Όπως χαρακτηριστικά 

δήλωσαν, «…γιατί εγώ το ήθελα αυτό, εγώ το είχα ζητήσει μέσου ‘Χαμόγελου’ ζήτησα 

να κάνω εγώ αυτό το πράγμα» (Σ07), «Επιλέχτηκε κατευθείαν, γιατί μου άρεζε εμένα. 

Μόνη μου ήθελα, γιατί εμένα μ’ αρέσει» (Σ08), «Την απόφαση την πήρα εγώ» (Σ10).  

 Από την πλειονότητα των συνεντευξιαζόμενων υποστηρίχθηκε ότι η απόφαση 

για την επιλογή της ειδικότητας, στην οποία σπούδαζαν, ανήκε στους ίδιους. Αρκετοί 

τόνισαν, εξάλλου, ότι δε δέχτηκαν επιρροή από κάποιο άλλο πρόσωπο και ότι η 

απόφαση της ειδικότητας ήταν εξολοκλήρου δική τους. Χαρακτηριστικές είναι οι 
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εξής αναφορές: «εγώ την επέλεξα, διάλεξα αυτόν τον τομέα, το γεωτεχνικό, και μ’ 

άρεσε, μόνος μου πήρα την απόφαση» (Σ11), «Εγώ την πήρα την απόφαση. Οι γονείς 

μου μού είπαν ό,τι θες κάνε. Μου είπαν, θες να πας στη Θέρμη θέατρο ή στους 

Φύλακες; Εγώ είπα στους Φύλακες» (Σ13) και «Ούτε η μαμά μου ούτε κανείς, δε 

χρειαζόταν. Μόνη μου ήθελα» (Σ08). Από τις απαντήσεις ορισμένων φάνηκε ότι η 

επιλογή της ειδικότητάς τους αποτέλεσε μία ενσυνείδητη πράξη, καθώς 

παρουσιάστηκαν αποφασισμένοι και πλήρως συνειδητοποιημένοι πριν την εγγραφή 

τους στη σχολή κατάρτισης ως προς την ειδικότητα που θα ακολουθούσαν, 

προκειμένου να απασχοληθούν στο επιθυμητό επάγγελμα. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε 

ότι: «Θα ήθελα να γίνω γεωπόνος, γι’ αυτό πήγα στην ειδικότητα» (Σ02) και «Μα 

ήξερα, όμως, ότι είχε κοπτοράπτη και κατευθείαν το ζήτησα και γι’ αυτό ήρθα.» (Σ08).  

 Όσον αφορά το φλέγον ζήτημα της απόφασης του επαγγέλματος, οι μισοί/ες 

από τους συνεντευξιαζόμενους/μενες δήλωσαν ότι το επάγγελμα αποτέλεσε 

προσωπική τους επιλογή που έγινε ενσυνείδητα και με επίγνωση, καθώς ήταν το 

επάγγελμα που ονειρεύτηκαν και που ένιωθαν να τους ταιριάζει. Τονίστηκε, επίσης, 

από τους συγκεκριμένους/μενες συμμετέχοντες/ουσες η απουσία αναζήτησης 

οποιασδήποτε βοήθειας ή καθοδήγησης αναφορικά με την επαγγελματική τους 

επιλογή. Παρατηρήθηκε ότι για όσους η επιλογή ειδικότητας αποτέλεσε προϊόν 

ατομικής απόφασης, το ίδιο ακριβώς συνέβη με την επαγγελματική τους επιλογή. 

Συγκεκριμένα υποστηρίχτηκε ότι, «τίποτα δε με επηρέασε. Χωρίς τη βοήθεια της 

μαμάς μου ούτε κανείς, κανείς απολύτως κανείς, ξέρω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, 

αυτό το επάγγελμα και ότι μου αρέσει, το αποφάσισα εγώ.» (Σ08), «είναι το όνειρό μου 

από μικρή. Μόνη μου το διάλεξα.» (Σ07) και «Εγώ τον ρώτησα μόνο για το 

γεωτεχνικό. σκέφτηκα αυτό το επάγγελμα έχει αυτά τα θετικά, μετά σκέφτηκα τα 

αρνητικά. Τα ζύγισα» (Σ11). 

 Ωστόσο, κάποιοι/ες από τα καταρτιζόμενα άτομα ανέφεραν ότι αναζήτησαν 

βοήθεια και καθοδήγηση είτε για την επιλογή της ειδικότητας τους είτε για την 

απόφαση σχετικά με το μελλοντικό επάγγελμα που θα ασκήσουν. Σε ένα πρώτο 

επίπεδο, οι περισσότεροι ζήτησαν τη γνώμη των γονέων τους, ενώ άλλοι αναζήτησαν 

βοήθεια από τις ψυχολόγους ή τους καθηγητές. Αναφορικά με την επιλογή της 

προηγούμενης ειδικότητας, από δύο άτομα αναφέρθηκε ότι η συγκεκριμένη επιλογή 

δεν αποτέλεσε δική τους απόφαση, αλλά των καθηγητών τους, γεγονός το οποίο, 

όπως φάνηκε από τα παραγλωσσικά στοιχεία του προφορικού τους λόγου 

(επιτονισμός, ένταση της φωνής), δεν τους ικανοποίησε ιδιαίτερα, «δεν το διάλεξα 



 
74 

εγώ, οι εκπαιδευτικοί από το ΕΕΕΕΚ» (Σ05). Σχετικά με την επιλογή της ειδικότητας 

στην οποία φοιτούσαν, οι ίδιοι/ες τόνισαν: «Ο πατέρας μου πήρε την απόφαση για την 

ειδικότητα πιο πολύ. Κι εγώ συμφώνησα. Μου είπε ‘καλύτερα να επιλέξεις την 

γεωπονία, να γίνεις εσύ γεωπόνος και να ασχολείσαι με τα χωράφια’» και «Με 

βοήθησε πολύ η μαμά μου και η δασκάλα μου στο σπίτι. Το συζητήσαμε όλοι μαζί να 

δούμε τις επιλογές» (Σ13). Βέβαια, παρόλο που, υπήρξαν πρόσωπα, κυρίως της 

ευρύτερης οικογένειας των ατόμων, τα οποία άσκησαν μεγαλύτερη ή μικρότερη 

επίδραση στη διαδικασία επιλογής της ειδικότητας, η τελική απόφαση για το 

συγκεκριμένο ζήτημα πάρθηκε από τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τα 

όσα υποστήριξαν τα ίδια. «Νομίζω με βοήθησαν σ’ αυτήν την απόφαση οι ψυχολόγοι, 

αλλά και η μαμά μου, εντάξει. Την τελειωτική απόφαση, όμως, την πήρα εγώ!» (Σ09) 

7.2.2.  Πέμπτη Θεωρητική Κατασκευή: Απασχόληση 

 Η εργασιακή εμπειρία, η οποία αποκτήθηκε στο οικογενειακό και ευρύτερα 

φιλικό περιβάλλον των ατόμων, αναφέρθηκε από κάποιους/ες συμμετέχοντες/ουσες 

στην έρευνα. Οι περισσότεροι από αυτούς εργάζονταν στη δουλειά του πατέρα ή του 

θείου τους, εκτός από δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα εργαζόταν σε επιχείρηση 

φιλικού του προσώπου, δίχως να έχει ασφάλεια και ένσημα, και το άλλο σε θεατρική 

ομάδα για άτομα με αναπηρία. Η εργασιακή εμπειρία που αναφέρθηκε αφορούσε 

κατά κύριο λόγο στις αγροτικές εργασίες και στον χώρο της εστίασης, ενώ 

αναφέρθηκε και το θέατρο, καθώς και το επάγγελμα του ελαιοχρωματιστή. 

Συγκεκριμένα ανέφεραν, «ξέρω έναν φίλο, πηγαίνω τον βοηθάω κάποια 

σαββατοκύριακα. Πετάω καμιά σακούλα, μαζεύω κανα τραπέζι, κόβω τις πατάτες, 

γεμίζω τα ψυγεία. Δεν είμαι κανονικός εργαζόμενος, είμαι ανασφάλιστος» (Σ01), «έχω 

δουλέψει με τον θείο μου μπογιατζής, όταν ήθελε βοήθεια πήγαινα μαζί του σίγουρα και 

μου έδινε και κάποιο μικρό χαρτζιλίκι» (Σ02), «Ε, αυτό με το θέατρο που κάνω, εγώ 

πληρώνομαι, κάτι παίρνω έτσι χαρτζιλίκι, στους Εν Δυνάμει. Πληρωθήκαμε όλα! Και 

στην Αθήνα που θα κατέβω θα πληρωθώ.» (Σ13).  

 Παράλληλα, έγινε αναφορά σε ατομικές και αντικειμενικές δυσκολίες που 

συνάντησαν τόσο κατά την εύρεση απασχόλησης και ένταξης στην εργασία όσο και 

κατά την άσκηση του επαγγέλματος. Ειδικότερα, ως ανασταλτικοί ατομικοί 

παράγοντες λειτούργησαν το άγχος, η αδυναμία στη διαχείριση χρημάτων, η 

αδυναμία στη διαχείριση καταστάσεων κρίσεως, η ευκολία κόπωσης. Από τις 

αναφορές τους φάνηκε ότι είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τους τομείς που πρέπει να 
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εξελίξουν και που επιδέχονται βελτίωση. Ως εξωτερικά εμπόδια λειτούργησαν η 

έλλειψη ασφάλισης και ο ρόλος του φύλου. Χαρακτηριστικά τονίστηκε ότι «πρέπει 

να εξοικειωθώ λίγο- πώς είναι- Τι πρέπει να κάνω εγώ, να χάσω το μέτρημα, με 

δυσκολεύει το σέρβις είναι λίγο αγχωτικό- δεν μπορώ να ανέβω πάνω και να με δούνε, 

γιατί χωρίς χαρτιά δεν γίνεται. Είμαι ανασφάλιστος» (Σ01), «Όχι, όμως, να είμαι στο 

ταμείο και να δίνω τα λεφτά, γιατί σ’ αυτά δεν τα πάω καλά» (Σ09), «δεν ξέρω για 

επάγγελμα, γιατί είναι λίγο κουραστικό όλο αυτό… πονάνε πόδια, πονάει η φωνή… 

πολλές πρόβες. Εντάξει, και τα λόγια απέξω δυσκολεύομαι να τα μάθω» (Σ13). 

 Κάποιοι/ες ανέφεραν ότι συμμετείχαν σε πρακτική άσκηση μέσω του 

σχολείου τους (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) ή μέσω της σχολής κατάρτισης, στην οποία φοιτούσαν. 

Μόνο σε μία περίπτωση η πρακτική άσκηση σχετιζόταν με το αντικείμενο των 

σπουδών. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις δεν υπήρχε συσχέτιση του αντικειμένου της 

άσκησης με εκείνο των σπουδών τους. Χαρακτηριστικά, «πήγαινα σε μια βιβλιοθήκη 

δημοτική. Κάθε φορά έγραφα και πότε επιστρέφουν τα βιβλία εκεί στον υπολογιστή 

μέσα στο σύστημα, μετά τα βάζαμε στη θέση τους, τα τακτοποιούσαμε με την 

αλφαβητική σειρά, ερχόντουσαν και κάτι μικρά παιδιά εκεί πέρα με το σχολείο τους 

τούς διάβαζα κι εγώ παραμυθάκια» (Σ07) και «Πηγαίναμε κάθε Πέμπτη στο σούπερ 

μάρκετ. Πήγαινα και έκανα πρακτική, μου έδωσαν ποδιά, έβαζα τα πράγματα στο ράφι, 

έκανα τα ράφια, τακτοποιούσα τα πράγματα» (Σ04).  

 Λίγοι/ες μόνο συνεντευξιαζόμενοι/μενες τόνισαν ότι συμμετείχαν σε 

εθελοντική δράση. Τρεις από αυτούς δήλωσαν ότι πήραν μέρος στο Φεστιβάλ «Η 

αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ενώ ένα 

άτομο δήλωσε ότι η εθελοντική του δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 

του Ιδρύματος, όπου φιλοξενούνταν. Στο σύνολό τους δήλωσαν ευχαριστημένοι, 

καθώς η εμπειρία προσφοράς στους άλλους ήταν θετική και οι ίδιοι άντλησαν 

ικανοποίηση από την υπηρεσία που προσέφεραν. Χαρακτηριστική υπήρξε η εξής 

αναφορά: «στο ΠΑ.ΜΑΚ. μου άρεσε πολύ που ήμουνα σε φεστιβάλ. Πότε θα μας 

ζητήσουνε να ξαναπάμε να βοηθήσουμε και τέτοια; Μου άρεσε να μοιράζω νερά, 

χυμούς, να βοηθάω κόσμο» (Σ03). 

 Η χρησιμότητα της επαγγελματικής απασχόλησης για τους συμμετέχοντες 

ήταν αναμφισβήτητη. Όπως προέκυψε από τα λεγόμενά τους, το μεγαλύτερο όφελος 

φάνηκε να είναι η απόκτηση μιας πρώτης εργασιακής εμπειρίας, για τους 

περισσότερους από αυτούς σχετικής με το αντικείμενο των σπουδών τους. Εν 

συνεχεία, σημαντικό όφελος για κάποιους ήταν η εξέλιξη των επαγγελματικών τους 
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δεξιοτήτων μέσα από την εργασία, καθώς και οι οικονομικές απολαβές. Παράλληλα, 

φάνηκε ότι η αρνητική ή θετική στάση του εργοδότη είχε αντίστοιχο αντίκτυπο στην 

απόφασή τους για μελλοντική απασχόληση στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Η θετική 

εμπειρία οδήγησε στην επιθυμία για μελλοντική απασχόληση στο επάγγελμα, ενώ η 

αρνητική στην απόρριψη του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Ειδικότερα, 

διατυπώθηκαν οι απόψεις, «χρήσιμη εμπειρία στο μέλλον να μπω σε αυτόν να δουλέψω 

κανονικά. Μαθαίνω, δεν είναι σαν την πρώτη μέρα, θέλει λίγο ακόμη δουλειά. Με 

ενθαρρύνει ο εργοδότης μου, μου δείχνει για κάποια πράγματα ποιο είναι το σωστό, 

πώς γίνεται» (Σ01), «Πολλά πράγματα κέρδισα. Μου αρέσει πολύ το θέατρο, για την 

παρέα που έχω εκεί, κάνουμε και τα ταξίδια, τώρα είναι και τα λεφτά που παίρνουμε. 

Περνάω καλά» (Σ13) και «στο μαγαζί κέρδισα την εμπειρία, μπορώ να επικοινωνήσω 

με πελάτες εκεί… λεφτά σίγουρα, έπαιρνα κάνα φράγκο, ξέρω πάνω - κάτω τι να κάνω 

στα χωράφια. Εμπειρία στην ουσία» (Σ12).  

 Οφέλη, επίσης, ανέφεραν και όσοι συμμετείχαν στην πρακτική άσκηση, τα 

οποία εστιάστηκαν στην απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσεων, στη 

γνωριμία με νέα επαγγέλματα και στη διέξοδο από την ανία. Όλοι όσοι συμμετείχαν 

χαρακτήρισαν θετική την εμπειρία τους και παραδέχτηκαν ότι θα τους ενδιέφερε να 

εργαστούν στο συγκεκριμένο τομέα, ενώ άλλοι/ες το απέκλεισαν, έπειτα από την 

επαφή τους με το συγκεκριμένο επάγγελμα. Οι ίδιοι/ες τόνισαν, «το δοκίμασα και το 

είδα και τα κατάφερα. Έμαθα πράγματα, γιατί δεν την είχα ξανακάνει. Ήταν κάτι 

καινούριο. Μου άρεσε κιόλας» (Σ10) και «Μ’ άρεσε εμένα το κομμωτήριο, βοηθούσα 

εκεί πέρα με ψαλίδια. Θα ήθελα πάρα πολύ να δουλέψω σε κομμωτήριο. Πιστεύω ότι κι 

αυτό είναι ένα κομμάτι που μου ταιριάζει.» (Σ05).   

 Αρκετοί/ές από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στην έρευνα αναφέρθηκαν στα 

βασικά στοιχεία που θα πρέπει να χαρακτηρίζει την επαγγελματική τους 

συμπεριφορά. Σύμφωνα με τις απόψεις που διατύπωσαν, η επαγγελματική 

συμπεριφορά είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει στοιχεία όπως η ευγένεια, ο 

σεβασμός, η συνέπεια, η θετική επικοινωνία, η αφοσίωση, η υπομονή και ο 

επαγγελματισμός. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε, «αν στη δουλειά αργείς να πας το 

αφεντικό θα σου δώσει τα παπούτσια στο χέρι. να μην αργείς, να είσαι στην ώρα σου. 

Να κάνεις φυσικά σωστά τη δουλειά σου, να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις.» (Σ10), «να 

έχεις καλή συμπεριφορά, καλή συμπεριφορά έχω, να ξέρεις πώς να μιλήσεις, να έχεις 

μια ευγένεια» (Σ09) και «θέληση, κουράγιο και υ-πο-μο-νή γι’ αυτήν την εργασία» 

(Σ11). 
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7.2.3.  Έκτη Θεωρητική Κατασκευή: Μελλοντικά Σχέδια 

 Ο κυριότερος στόχος, όπως αυτός διατυπώθηκε από τους/τις περισσότερους/ες 

συμμετέχοντες/ουσες στην έρευνα, ήταν η ένταξη στην εργασία. Συγκεκριμένα, οι 

επαγγελματικοί στόχοι που προσδιορίστηκαν αφορούσαν την εύρεση και διατήρηση 

μίας εργασίας, την εύρεση εργασίας σχετικής με το αντικείμενο των σπουδών, την 

ανάπτυξη επαγγελματισμού και την επαγγελματική εξέλιξη. Όπως δήλωσαν: «Έχω 

βάλει ένα στόχο: Να μην πεινάσω ποτέ! Δεύτερον, να είμαι σωστός επαγγελματίας, και 

ο τρίτος στόχος να επεκτείνω τη δουλειά μου» (Σ11), «Μόλις τελειώσω να κάνω τα 

χαρτιά μου για δουλειά, να τα ετοιμάσω. Θα ήθελα να δουλέψω, για να βγάλω λεφτά» 

(Σ13) και «Εμένα ο στόχος μου είναι να βρω μία δουλειά και όταν βρω δουλειά να την 

κρατήσω» (Σ15). Η αναζήτηση και η εύρεση εργασίας φαίνεται ότι αποτελεί ένα 

ζήτημα που απασχολεί έντονα τα νεαρά άτομα με αναπηρία. Τα περισσότερα από τα 

άτομα που δεν εργάζονταν τη δεδομένη στιγμή εξέφρασαν την επιθυμία για εύρεση 

εργασίας είτε εποχιακής για τους μήνες του καλοκαιριού που δε λειτουργεί η σχολή 

τους είτε κανονικής, πλήρους απασχόλησης, μόλις αποφοιτήσουν. Με τα λόγια των 

ιδίων: «το καλοκαίρι τώρα που θα κλείσουν τα σχολεία θα ήθελα να βρω μία δουλειά 

να απασχολούμαι… θα θελα να δουλέψω σε καφέ» (Σ10), «μετά τον τρίτο κύκλο θα 

πρέπει να φύγω… Θέλω να μάθω αυτά που είναι να μάθω γρήγορα όσο γίνεται. Να 

πάρω το χαρτί μου, γιατί μετά δε θα βρίσκω δουλειά» (Σ11). Δεν έλειψαν εκείνοι οι 

οποίοι δήλωσαν ότι θα ήθελαν να διακόψουν τις σπουδές τους προκειμένου να 

ενταχθούν στην εργασία: «δεν ήθελα να πάω στον τρίτο κύκλο! Κουράστηκα! Να κάνω 

και λίγο τη δουλειά μου» (Σ01). Αρκετοί δήλωσαν ότι ήδη έχουν αρχίσει να 

αναζητούν εργασιακή απασχόληση, χωρίς, όμως, κάποιο θετικό αποτέλεσμα: «Έχω 

αρχίσει να ψάχνω ήδη αλλά δε βρίσκω κάτι» (Σ14).  

 Τα άτομα αναζητούσαν εργασία, κυρίως, μέσω φιλικών και οικείων 

προσώπων, αλλά και μέσω του Διαδικτύου, προκειμένου να ενημερωθούν για τις 

σχετικές προκηρύξεις. Υποστήριξαν: «… ένας φίλος το έψαξε και μου είπε αυτό να 

βρω δουλειά στον δήμο, σόι, φίλοι, συγγενείς» (Σ03) και «Από το ίντερνετ μόνος μου, 

μπαίνω και τα ψάχνω και για δουλειές ΟΑΕΔ πληροφορίες» (Σ04).  

 Οι περισσότεροι από τους συνεντευξιαζόμενους/μενες φάνηκε ότι 

αναγνώριζαν την αξία της εργασίας και τη σημασία της για το άτομο. Η απόκτηση 

εργασιακής εμπειρίας και αμοιβής αποτέλεσε τον βασικότερο λόγο, για τον οποίο 

αναζητούσαν εργασία οι συνεντευξιαζόμενοι/μενες. Άλλοι λόγοι αποτέλεσαν η 
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οικονομική ενίσχυση της οικογένειάς τους, η οικονομικής τους ανεξαρτητοποίηση 

και η μίμηση των αδελφών τους. Συγκεκριμένα τονίστηκε, «Οπότε το θέλω πάρα πολύ 

αυτό, να δουλέψω σε κάτι, για να με πει κάποιος μπράβο» (Σ05) και «Πρώτον, για να 

βοηθήσω τον πατέρα μου, γιατί τώρα δε δουλεύει. Δεύτερον, να έχω το δικό μου 

χαρτζιλίκι, θέλω να κάνω οικονομία για ώρα ανάγκης. Δε θέλω να κάθομαι και να 

κοιμάμαι και να μην κάνω κάτι. Μετά βαριέσαι.» (Σ10). 

 Κάποιοι/ες αναφέρθηκαν σε εμπόδια που παρακωλύουν την είσοδο στην 

εργασία και την ένταξη στο επάγγελμα. Συγκεκριμένα, η αδυναμία κατοχύρωσης του 

επαγγέλματος και εξασφάλισης επαγγελματικών δικαιωμάτων, καθώς και η έλλειψη 

αναγνωρισμένων προσόντων έχουν ως συνέπεια τις περιορισμένες εργασιακές 

ευκαιρίες. «Δεν μπορείς να βρεις μετά δουλειά έτσι εύκολα- εκεί θα θέλουν απολυτήριο 

που πήρες από το σχολείο… το πτυχίο μας δε μας δίνει επαγγελματικά δικαιώματα… σε 

όλες τις σχολές του ΟΑΕΔ που ξέρω δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα, ενώ εδώ δεν 

ξέρω γιατί» (Σ09). Άλλο εμπόδιο που αναφέρθηκε ήταν η οικονομική κρίση: 

«Υπάρχει και η κρίση στην Ελλάδα, να βρεις δουλειά είναι δύσκολο» (Σ03). 

 Αναφορικά με τα μελλοντικά τους σχέδια, κάποιοι/ες ανέφεραν ότι θα ήθελαν 

να συνεχίσουν τις σπουδές τους είτε στο ίδιο αντικείμενο είτε σε διαφορετικό. Η 

συγκεκριμένη επιθυμία πηγάζει από την πεποίθησή τους ότι η εύρεση εργασίας 

αποτελεί κάτι ανέφικτο για εκείνη τη στιγμή, οπότε η καλύτερη δυνατή λύση γι’ 

αυτούς είναι η συνέχιση των σπουδών τους. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε: «βλέπω 

ότι ο δήμος δεν κάνει τίποτα για προκηρύξεις και τέτοια για τη γεωπονία… προς το 

παρόν εδώ θα κάτσω που είναι για κάποια χρόνια να πάω στην πρακτική» (Σ02). Από 

κάποιους/ες, οι οποίοι/ες φοιτούσαν στο ΕΚΕΚ τονίστηκε ότι ο λόγος που συνεχίζουν 

τις σπουδές τους και δεν προβαίνουν σε αναζήτηση εργασίας είναι η μικρή αμοιβή 

τους από τη συγκεκριμένη σχολή: «αφού πληρώνομαι εδώ πέρα, γιατί να ψάξω 

δουλειά, αφού έρχομαι εδώ πέρα και παίρνω και χαρτζιλίκι, μια χαρά είμαι 

ευτυχισμένος» (Σ03). Λίγοι/ες ήταν εκείνοι που εξέφρασαν αναποφασιστικότητα είτε 

ως προς την ολοκλήρωση των σπουδών τους είτε ως προς την παραμονή τους ή μη 

στη σχολή, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, καθώς υπήρχε η περίπτωση μέσω 

της σχολής να αποκτήσουν ένσημα και μεγαλύτερο μισθό: «θα μας βάλουν πιο πολλά 

λεφτά σ’ αυτό εδώ και θα μας κολλήσουν και ένσημα τώρα είμαι σε δίλημμα, είμαι λίγο 

μπερδεμένη» (Σ09).  

 Μέσα από τη συζήτηση με τους/τις συνεντευξιαζόμενους/μενες προέκυψε μια 

υποθετική απεικόνιση της ζωής στο μέλλον και ο ιδανικός τρόπος με τον οποίο την 
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οραματίζονται. Ο ιδανικός βίος για τα νεαρά άτομα με αναπηρία ταυτίζεται με την 

ένταξή τους στον εργασιακό στίβο, με την εύρεση συντρόφου και τη δημιουργία 

οικογένειας και με την ανεξάρτητη διαβίωση. Συγκεκριμένα, στα λεγόμενα των 

συνεντευξιαζόμενων αποτυπώνονται ξεκάθαρες απόψεις αναφορικά με την ταύτιση 

της ιδανικής ζωής με την εργασία. Η πλειονότητα των ατόμων ονειρεύεται μία 

επαγγελματική ζωή με έμμισθη απασχόληση και επαγγελματική σταθερότητα, που θα 

τους εξασφαλίσει οικονομική ανεξαρτησία και αξιοπρεπή διαβίωση για τους ίδιους/ες 

και την οικογένειά τους, εξαίροντας ακόμη μία φορά τη σημαντικότητα της εργασίας 

στη ζωή τους. Όπως χαρακτηριστικά εξηγούν, «να έχω μια δουλειά σταθερή» (Σ01), 

«Σίγουρα να δουλεύω, για τα οικονομικά μου, για να φροντίζομαι, να τρώω και να 

παίρνω αυτά που χρειάζομαι και να φροντίζω κι εγώ την οικογένειά μου, να βοηθάω 

στο σπίτι.» (Σ04), «Και η δουλειά φυσικά που είναι η σημαντικότερη, γιατί πώς θα 

βγάζεις χρήματα να φροντίζεις τον εαυτό σου, τα παιδιά σου.. Χωρίς χρήματα;» (Σ05). 

Συγκεκριμένα, αναφορά έγινε στις επαγγελματικές φιλοδοξίες και στα επαγγελματικά 

τους όνειρα, με τους/τις περισσότερους/ες να εκφράζουν την επιθυμία να εργαστούν, 

αρχικά, ως υπάλληλοι και μετέπειτα ως αυτοαπασχολούμενοι, ανοίγοντας τη δική 

τους επιχείρηση. Οι βλέψεις τους αφορούσαν, κυρίως, το άνοιγμα της δικής τους 

επιχείρησης. Στις απόψεις τους σκιαγραφούνται οι ιδανικές επιχειρηματικές τους 

κινήσεις ως εξής: «εμένα το όνειρό μου είναι να γίνω κομμώτρια πρώτα σαν 

υπάλληλος και μετά θα ήθελα να έχω το δικό μου κομμωτήριο.» (Σ07) και «Θα ήθελα 

να ράβω, αν μου δινόταν η ευκαιρία να ανοίξω και το δικό μου μαγαζί… θα ήθελα να 

φτάσω κάπου να γίνω η διάσημη… που ράβει τα ρούχα και τα επιδιορθώνει. Να έχω 

πολλούς πελάτες, να είμαι γνωστή» (Σ09). 

 Για αρκετούς/ές η σύναψη συντροφικής σχέσης και η διαμόρφωση 

οικογένειας αποτελούν τις ιδανικές συνθήκες που συντελούν στην πραγμάτωση της 

προσωπικής τους ευτυχίας. Αναφερόμενοι στην ιδανική ζωή και τη συντροφικότητα: 

«να έχω την οικογένειά μου, να είμαι έτσι χαρούμενη»  (Σ07) και «όπως όλοι, να έχω 

οικογένεια» (Σ12).   

 Επιπροσθέτως, η συντριπτική πλειονότητα των συνεντευξιαζόμενων τόνισε τη 

σημασία που έχει γι’ αυτούς η επίτευξη της ανεξάρτητης διαβίωσης ταυτίζοντάς την 

με την ιδανική ζωή που επιθυμούν. Η αυτονόμηση θεωρούν ότι μπορεί να επιτευχθεί 

μέσω της εργασίας, αλλά και της οικονομικής και γενικότερης υποστήριξης των 

γονιών τους, έως ότου φτάσουν στα επιθυμητά επίπεδα ανεξαρτητοποίησης. Οι 

περισσότεροι/ες αναφέρουν ότι θα ήθελαν μία δική τους κατοικία, να μένουν μόνοι/ες 
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τους ή με τους/τις συντρόφους τους, να πραγματοποιούν οι ίδιοι τις εξοφλήσεις των 

λογαριασμών και να αυτοεξυπηρετούνται. Χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές, «Θα 

το ήθελα να μείνω μόνη. Γιατί θα έχω την ανεξαρτησία μου, να ανεξαρτητοποιηθώ, να 

μαθαίνω σιγά-σιγά τις δουλειές του σπιτιού. Ή και με το αγόρι μου να μείνω μόνη θα 

ήθελα, να μοιράζουμε έτσι και τα έξοδα» (Σ09) και «θα ήθελα να μένω μόνος μου, όχι 

με τους γονείς μου. Μόνος μου να μείνω να κάνω ζωάρα. Να μαγειρεύω μόνος μου, 

ξέρω μακαρόνια, να πηγαίνω όπου χρειάζεται μόνος μου, ΔΕΗ κι αυτά» (Σ13). Σε 

λίγες αναφορές απουσιάζει η επιθυμία και η πρόθεση των ατόμων για ανεξάρτητη 

διαβίωση, καθώς προτιμούν ιδανικά να μένουν με την οικογένειά τους: «Για να μείνω 

μόνη μου, εμένα η μαμά μου δε θέλει, θέλει παρέα Κι εγώ θέλω παρέα. Εγώ με τη μαμά 

μου μαζί.» (Σ08) και «Μόνος μου όχι ακόμη δε θα ήθελα… δεν έχω σκεφτεί αν θα 

ήθελα να μείνω μόνος μου ή όχι, σαν την αδελφή μου.»  (Σ02). 

7.3. Τρίτος άξονας: Συμβουλευτική Υποστήριξη και Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός 

 Η συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού 

και σταδιοδρομίας διαδραματίζει έναν ρόλο ιδιαίτερα σημαντικό για τη διαμόρφωση 

των επιλογών των ατόμων με αναπηρία. Στον άξονα αυτό συγκεντρώθηκαν οι 

απόψεις των συνεντευξιαζόμενων αναφορικά, αφενός, με το πλαίσιο της 

επαγγελματικής συμβουλευτικής και, αφετέρου, με τον συμβουλευτικό και 

υποστηρικτικό ρόλο της οικογένειας. Από την ανάλυση των όσων ειπώθηκαν από 

τους συνεντευξιαζόμενους/μενες προέκυψαν οι ακόλουθες κατηγορίες θεμάτων: 1) 

Επαγγελματικοί λόγοι, 2) Προσωπικοί λόγοι, 3) Καθηγητές, 4) Σύμβουλοι και 5) 

Συμβουλευτική υποστήριξη οικογένειας. 
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7.3.1.  Έβδομη Θεωρητική Κατασκευή: Επαγγελματική Συμβουλευτική  

 Σχετικά με το πλαίσιο Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, περίπου οι μισοί/ές 

από τους/τις συνεντευξιαζόμενους/μενες ανέφεραν ότι αναζήτησαν συμβουλευτική 

υποστήριξη από επαγγελματίες στη δομή επαγγελματικής κατάρτισης, είτε επρόκειτο 

για τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είτε για το ΕΚΕΚ Θεσσαλονίκης. Όσοι από τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες στην έρευνα δεν είχαν φοιτήσει σε κάποια από τις 

προαναφερθείσες δομές, δε φάνηκε να αναζήτησαν ποτέ συμβουλευτική υποστήριξη 

και καθοδήγηση από επαγγελματίες. Από τα λεγόμενα των ατόμων συνάχθηκε το 

συμπέρασμα ότι οι επαγγελματίες ήταν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, οι 

οποίοι είτε στελέχωναν τον Συμβουλευτικό Σταθμό της σχολής επαγγελματικής 

κατάρτισης είτε εργάζονταν στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.. Θετικό αποτέλεσε το στοιχείο της 

ανάληψης πρωτοβουλίας από τα ίδια τα άτομα με αναπηρία για αναζήτηση 

συμβουλευτικής υποστήριξης. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, «Τώρα που είμαι στο 

σχολείο, τα λέω στην κυρία Μ.(ψυχολόγος στο ΕΚΕΚ) είτε στα διαλείμματα ή πηγαίνω 

και στο γραφείο της και τα λέμε.» (Σ10), «Αλλά όταν έχω ένα θέμα θα πάω να βρω ή 

την ψυχολόγο ή την κοινωνική λειτουργό.» (Σ04) και «το είχα συζητήσει με την 

ψυχολόγο… στις ψυχολόγους μου τα λέω όλα, που με βοήθησαν και με στήριξαν» 

ΣΥΕΠ 

Επαγγελματική 
Συμβουλευτική 

16.Επαγγελματικοί 
λόγοι  

17. Προσωπικοί λόγοι 

Σχολική Συμβουλευτική 

18. Καθηγητές  

19. Σύμβουλοι 

Οικογένεια 

20. Συμβουλευτική 
Υποστήριξη 
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(Σ09). Μόνο ένα άτομο αναφέρθηκε στη συμβουλευτική υποστήριξη που δέχτηκε 

από ψυχολόγο του ιδρύματος, στο οποίο διέμενε. 

 Οι επαγγελματικοί λόγοι για τους οποίους τα καταρτιζόμενα άτομα 

αναζήτησαν συμβουλευτική υποστήριξη αφορούσαν την επιλογή ειδικότητας, την 

ανεύρεση εργασίας και τους προβληματισμούς, οι οποίοι σχετίζονταν με ζητήματα 

σταδιοδρομίας και επαγγελματικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, κάποιοι/ες από 

αυτούς/ές χρειάστηκαν την υποστήριξη και την καθοδήγηση των επαγγελματιών, 

προκειμένου να συζητήσουν το ζήτημα της επιλογής της ειδικότητας που θα 

ακολουθούσαν, «το συζητούσα με μία ψυχολόγο για την ειδικότητα, τι μπορώ να 

κάνω…» (Σ14). Άλλοι/ες αναζήτησαν ή είχαν την πρόθεση να αναζητήσουν 

μελλοντικά την υποστήριξη των ψυχολόγων στην ανεύρεση εργασίας, «Έχω ζητήσει 

το καλοκαίρι να με βρούνε μια δουλειά» (Σ10). Έναν κύριο προβληματισμό που 

εξέφρασαν τα άτομα αφορούσε την εγγραφή τους σε άλλη δομή κατάρτισης, 

προκειμένου να σπουδάσουν στην ειδικότητα που πραγματικά τους ενδιέφερε, «με 

προβλήματα που έχω… εγώ ήθελα να τελειώσω φέτος από εδώ να μην κάνω καθόλου 

τον τρίτο κύκλο και θα μπορούσα να πάω στο ΒΙΑΜΥΛ ηλεκτρολόγος» (Σ01) και «για 

τη σχολή κομμωτικής που θέλω να γραφτώ, μόλις τελειώσω τον κύκλο» (Σ07).  

 Λίγα άτομα υποστήριξαν ότι αναζητούσαν βοήθεια και υποστήριξη από τις 

ψυχολόγους της σχολής μόνο για τα προσωπικά ζητήματα που τους απασχολούσαν. 

Τα συγκεκριμένα άτομα τόνισαν ότι για επαγγελματικούς λόγους δεν έχουν αποταθεί 

στις ψυχολόγους. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά: «εδώ στη σχολή μού συνέβησαν 

διάφορα πράγματα, σε κάθε πρόβλημα που συνέβη σε μένα εγώ πήγα πάνω στους 

ψυχολόγους και το ‘λυσα αμέσως, Όχι για το επάγγελμα, όμως, για άλλα, προσωπικά» 

(Σ03). 

7.3.2. Όγδοη Θεωρητική Κατασκευή: Σχολική Συμβουλευτική  

 Από το σύνολο σχεδόν των συνεντευξιαζόμενων αναγνωρίστηκε ο ρόλος των 

εκπαιδευτικών και των καθηγητών ως λειτουργών συμβουλευτικής. Από τα λεγόμενά 

τους διαφάνηκε ότι οι καθηγητές λειτουργούσαν ως πηγή υποστήριξης γι’ αυτούς 

γενικότερα για τη σταδιοδρομία τους, αλλά και ειδικότερα κατά τη διαδικασία 

επιλογής επαγγέλματος τόσο στο πλαίσιο του μαθήματος του ΣΕΠ όσο και στα 

μαθήματα ειδικότητας. Συγκεκριμένα, για το μάθημα του επαγγελματικού 

προσανατολισμού αναφέρθηκε για τον καθηγητή ότι «πώς πρέπει να επιλέξουμε τα 

επαγγέλματα και ότι πρέπει να είναι καλά για εμάς και ότι πρέπει να παρατηρούμε τις 
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λίστες όλων των επαγγελμάτων και να επιλέξουμε εμείς οι ίδιοι και να είμαστε ικανοί 

γι’ αυτό και να τα επιλέξουμε» (Σ06), ενώ αναφερόμενοι/μενες στους καθηγητές 

ειδικότητας, «πάνω στο μάθημα ο κύριος Μ. μας λέει ότι άντε να τελειώσουμε από δω 

να πάρουμε το πτυχίο μας, να πάμε να δουλέψουμε κι εμείς, όπως δουλεύουν και 

άλλοι.» (Σ04). Από κάποιους/ες συνεντευξιαζόμενους/μενες τονίστηκε ο 

συμβουλευτικός και καθοδηγητικός ρόλος καθηγητών, οι οποίοι, αν και υποστήριζαν, 

κυρίως, ακαδημαϊκά τα παιδιά κατ’ οίκον, τους βοηθούσαν τόσο στον επαγγελματικό 

τους προσανατολισμό όσο και σε θέματα σταδιοδρομίας. Συγκεκριμένα, όπως οι 

ίδιοι/ίδιες δήλωσαν: «ο δάσκαλος που μου έκανε ιδιαίτερα… με βοήθησε πάρα πολύ σε 

όλα… κάναμε μια συζήτηση ήξερε τα ενδιαφέροντά μου, απλά σαν συμβουλές, τι έχει 

μέλλον ποιο επάγγελμα, άμα μου αρέσει, άμα θα μπορώ να το ακολουθήσω (Σ12) και 

«με βοηθάει και η δασκάλα που έχω στο σπίτι, συζητάμε, βλέπουμε τις επιλογές, τις 

δουλειές, τι μπορώ να κάνω… Όταν τελείωσα το σχολείο πέρυσι, με βοήθησε και 

κάναμε το βιογραφικό μου, το φτιάξαμε» (Σ13). 

 Τουλάχιστον οι μισοί/ές από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στην αναφέρθηκαν 

στον ρόλο του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, ο οποίος έγκειται στην 

παροχή εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και στην προετοιμασία 

των μαθητών/τριών για την επιλογή επαγγέλματος. Υποστηρίχθηκε ότι μέσω της 

διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος οι μαθητές/τριες έλαβαν πληροφορίες για 

τα επαγγέλματα που υπάρχουν, ενώ αναγνωρίστηκε η χρησιμότητα και η αξία του 

ΣΕΠ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Συγκεκριμένα, «Κάναμε και στο σχολείο 

επαγγέλματα στο Ε.Ε.Ε.Κ… με κάποιον καθηγητή. Μας έδινε διάφορες πληροφορίες για 

το τι είναι το καθένα που βλέπαμε, τι είναι εκείνο τι κάνει το άλλο» (Σ04) και «είναι 

αυτό με τα επαγγέλματα  που κάνουμε ΣΕΠ, σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός 

– σχεδιάζω το μέλλον μου… Με βοηθάει στην επιλογή, με βοηθάει στην επιλογή των 

επαγγελμάτων για το τι θα επιλέξω.» (Σ06). Οι συνεντευξιαζόμενοι/μενες 

εμφανίζονται αρκετά έως πολύ ενημερωμένοι/μενες για τις επαγγελματικές επιλογές 

που υπάρχουν εν γένει, αλλά και τις σχετικές με την ειδικότητα που σπουδάζουν, 

καθώς αναγνώρισαν και ανέφεραν μία ευρεία γκάμα αυτών. Ως πηγές ενημέρωσης 

και πληροφόρησης για τα επαγγέλματα υπήρξε το φιλικό περιβάλλον, το σχολικό 

πλαίσιο και το Διαδίκτυο μέσα από μία διαδικασία προσωπικής αναζήτησης. 

Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε: «Πάρα πολλά επαγγέλματα. Υπάρχει υδραυλικός, 

ηλεκτρολόγος, ηλεκτρολόγος-μηχανικός αυτοκινήτων, συνεργείο αυτοκινήτων, 

ξυλουργός, γεωπόνος, τι άλλο… νοσηλευτής, καθαριστής, τι άλλο…. Ψητάς, σέρβις, 
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γκαρσόν, στο μπαρ μέσα, περιπτεράς, γιατρός…  Μόνος μου έψαξα στο ίντερνετ» (Σ01) 

και «μόνο λογιστής και να διοικείς μια επιχείρηση. Αυτά μόνο ξέρω για την ειδικότητά 

μου» (Σ12). 

 Από την ανάλυση του υλικού προέκυψε ότι ο ρόλος των επαγγελματιών 

αφορούσε ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού με στόχο την προσωπική και 

επαγγελματική τους ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, ο ρόλος τους επικεντρώθηκε σε 

δραστηριότητες που αφορούσαν την εκπαιδευτική και επαγγελματική πληροφόρηση 

των ατόμων σχετικά με τις σπουδές και την κατάρτισή τους και με τη διευκόλυνση 

της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σχετικά με τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές 

τους επιλογές, την εύρεση εργασίας και τη διαδικασία μετάβασης. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, η παρεχόμενη υποστήριξη πραγματώνονταν μέσω συζήτησης, 

καθοδήγησης, ενημέρωσης και από κοινού διερεύνησης επιλογών ή λύσεων. 

Χαρακτηριστικές είναι οι ακόλουθες αναφορές: «Με έλεγε διάφορους τρόπους για να 

μη στεναχωριέμαι… Για την ειδικότητα, μου είπε ότι σου ταιριάζει πιο πολύ η 

κομμωτική, ψάχναμε πού μπορώ να πάω, πήγαμε σε μια άλλη σχολή, σαν τον ΟΑΕΔ. 

Μου είπε ότι θα πάμε κάποια στιγμή και μαζί, για να δούμε πώς είναι τα πράγματα εκεί, 

αν γράφουν εξετάσεις» (Σ07), «με τις συμβουλές τους, μέσα από τη συζήτηση, λέγοντάς 

μου τη γνώμη τους… έχω μία κοινωνική λειτουργό κι έτσι πήγα στο ΒΙΑΜΥΛ… Μου 

είπε ότι υπάρχει αυτό το σχολείο που πληρώνεσαι κιόλας» (Σ09) και «για τη Λακκιά 

μας είπε μια κοινωνική λειτουργός, μας έγραψε εδώ, γιατί δύο χρόνια δεν έβλεπε να 

κάνουμε κάτι» (Σ11). Από ορισμένα άτομα φάνηκε ότι αναγνωρίστηκε η αξία της 

συμβουλευτικής υποστήριξης των επαγγελματιών και του σημαίνοντα ρόλου που 

διαδραματίζουν, «Είναι καλό όταν ένα σχολείο έχει ψυχολόγους. Τις εμπιστεύομαι» 

(Σ09) και «Είναι σημαντικό. Εγώ ξέρω πως παιδιά που φεύγουνε τούς βρίσκουνε 

δουλειά. Ή σε κυλικείο ή μέσω του Δήμου.» (Σ10).  

 Η απουσία αναζήτησης συμβουλευτικής υποστήριξης από επαγγελματίες για 

θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας έγινε αισθητή για το 

μισό του δείγματος. Χαρακτηριστικά ανέφεραν: «Εκτός από την οικογένειά μου 

κανένας άλλος δεν υπήρχε» (Σ06) και «Δεν έχω επαφή μ’ αυτούς (στον Συμβουλευτικό 

Σταθμό)» (Σ11). Από τα λεγόμενά τους κατέστη φανερό ότι οι συγκεκριμένοι/μενες 

ερωτώμενοι/νες δεν ενδιαφέρθηκαν οι ίδιοι/ιες να αναζητήσουν συμβουλευτική 

υποστήριξη για τα θέματα της σταδιοδρομίας τους, γεγονός το οποίο, πιθανώς, να 

σχετίζεται με άγνοια της πλειονότητας των ερωτηθέντων σχετικά με το αντικείμενο 
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και τις υπηρεσίες της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, καθώς και τον ρόλο των 

επαγγελματιών.   

7.3.3. Ένατη Θεωρητική Κατασκευή: Οικογένεια 

 Η πλειονότητα των ερωτώμενων ανέδειξε τον καθοριστικής σημασίας ρόλο 

του οικογενειακού περιβάλλοντος ως υποστηρικτικού πλαισίου είτε σε ένα 

διερευνητικό επίπεδο για την επιλογή σπουδών ή επαγγέλματος είτε σε πρακτικό 

επίπεδο εξάσκησης και εκμάθησης του επαγγέλματος. Παράλληλα, λειτουργούσαν 

και ως πρότυπα ρόλων στο επάγγελμα. Το οικογενειακό υποστηρικτικό δίκτυο 

πλαισίωναν οι γονείς και τα αδέλφια, καθώς και πρόσωπα του ευρύτερου 

οικογενειακού περιβάλλοντος, ο παππούς και οι θείοι. Χαρακτηριστικά αναφέρουν, 

«ο πατέρας μου με βοήθησε σε όλα αυτά, να επιλέξω σχολείο και επάγγελμα» (Σ06) και 

«θα συζητήσω με την αδερφή μου ή κανένα φίλο μου. Με βοηθάει, γιατί το συζητάω με 

άλλον, παίρνω γνώμη, μετά τα ξανασκέφτομαι… βοηθάει» (Σ12). 

 Τα νεαρά άτομα με αναπηρία αναζήτησαν συμβουλευτική υποστήριξη και 

καθοδήγηση από το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, προκειμένου να 

διερευνήσουν τις κατάλληλες γι’ αυτούς εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές, 

τις πιθανές επαγγελματικές διεξόδους και την επαγγελματική τους αποκατάσταση. 

Παράλληλα, αναφερόμενοι/μενες στους λόγους αναζήτησης συμβουλευτικής 

υποστήριξης αναδείχθηκε η ανάγκη τους για ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων 

και δεξιοτήτων αυτονόμησης. Αναφορικά με τις εκπαιδευτικές επιλογές αναφέρθηκε 

ότι, «επειδή στο γενικό σχολείο το διάβασμα είναι πολύ απαιτητικό, ενώ στο ΕΠΑ.Λ. το 

διάβασμα είναι λιγότερο απαιτητικό και γιατί θα με οδηγήσει καλύτερα σε αυτό που 

θέλω να περάσω, γι’ αυτό το επιλέξαμε μαζί το ΕΠΑ.Λ.» (Σ06), σχετικά με τους 

πιθανούς τομείς απασχόλησης «μου είπε ο θείος ότι ‘μπορείς να κάνεις λαϊκή, μπορείς 

να μεταφέρεις, μπορείς να φυτεύεις, να βοηθάς κυρίες και κυρίους που χρειάζονται 

βοήθεια’. Τα συζήτησα αυτά μαζί του» (Σ11) και για την εύρεση εργασίας: «με 

βοήθησαν να δω τι μπορώ έτσι να κάνω, τι δεν μπορώ να κάνω, ποιες είναι οι 

επιλογές» (Σ13). Αναφορικά με την αναγκαιότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων αναφέρθηκε 

ότι «θα ήθελα οι γονείς μου να μου μάθουνε πώς να πηγαίνω με το λεωφορείο στην 

καφετέρια και πώς να γυρίζω μόνος μου, πώς να πηγαινοέρχομαι στη δουλειά μου… 

Και μετά μόνος μου, αλλά πρώτα να το καταλάβω» (Σ15). 



 
86 

8. Συζήτηση - Διαπιστώσεις  

Η παρούσα εργασία έθεσε ως πρωταρχικό της στόχο να διερευνήσει τις 

απόψεις των καταρτιζόμενων νέων με ν.α. ή ΥΛΑ σχετικά με τους παράγοντες που 

επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές. Εν συνεχεία, βασικό 

στόχο αποτέλεσε η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνουν και 

λαμβάνουν τις αποφάσεις για τη σταδιοδρομία τους. Ως τρίτος και τελευταίος 

ερευνητικός στόχος τέθηκε η διερεύνηση των εμπειριών των ατόμων με ν.α. ή ΥΛΑ 

αναφορικά με την αναζήτηση συμβουλευτικής υποστήριξης και των αντιλήψεών τους 

σχετικά με τον ρόλο της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού. 

Η μελέτη των προαναφερθέντων στόχων πραγματώθηκε μέσα από τη διατύπωση 

τριών ερευνητικών ερωτημάτων, για την απάντηση των οποίων τα ερευνητικά 

δεδομένα ομαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες.  

Στο παρόν κεφάλαιο, αφενός, επιδιώκεται να δοθεί μία συνολική απάντηση 

στα τρία βασικά ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας, η οποία προέκυψε 

από την ανάλυση των απόψεων των ίδιων των καταρτιζόμενων ατόμων με αναπηρία 

και, αφετέρου, επιχειρείται η συζήτηση των αποτελεσμάτων αυτών. Τα ευρήματα της 

παρούσας έρευνας παρουσιάζονται ταξινομημένα ανά ερευνητικό ερώτημα, 

προκειμένου να διευκολυνθεί η εξαγωγή και η ερμηνεία των συμπερασμάτων.  

8.1. Πρώτο ερευνητικό ερώτημα: Παράγοντες που επηρεάζουν τις 

επαγγελματικές επιλογές των καταρτιζόμενων ατόμων με ν.α. ή ΥΛΑ 

 Από την ανάλυση του υλικού των συνεντεύξεων προέκυψε ότι ορισμένα από 

τα καταρτιζόμενα άτομα επιθυμούσαν αρχικά μία διαφορετική εκπαιδευτική πορεία 

από εκείνη που τελικά ακολούθησαν. Η απουσία της επιθυμητής ειδικότητας από τη 

δομή επαγγελματικής κατάρτισης αναγνωρίστηκε ως βασικός ανασταλτικός 

παράγοντας που συνετέλεσε στο παραπάνω γεγονός. Το συγκεκριμένο εύρημα μπορεί 

να αποδοθεί στην ελλιπή πληροφόρηση για τις σπουδές και το επάγγελμα και στην 

απουσία κατάλληλου υποστηρικτικού πλαισίου κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. 

Άλλος ανασταλτικός παράγοντας, ο οποίος αναφέρθηκε από τα άτομα, ήταν οι 

δυσκολίες που αντιμετώπιζαν στον ακαδημαϊκό τομέα. Στην έρευνα των Tarleton και 

Ward (2005) καταδείχθηκε ότι η ελλιπής πρόσβαση τόσο των ατόμων με αναπηρία 

όσο και των οικογενειών τους σε απαραίτητες πληροφορίες δυσχεραίνει τη 

διαμόρφωση επιλογών και τη λήψη αποφάσεων για το μέλλον των παιδιών. Όσον 
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αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των συμμετεχόντων/ουσών της παρούσας 

έρευνας, σχεδόν όλοι/ες οι καταρτιζόμενοι/μενες δήλωσαν ικανοποιημένοι/μενες από 

την ειδικότητα που επέλεξαν στη σχολή τους, σε αντίθεση με την έρευνα του Ζερβού 

(2004), όπου μόνο οι μισοί/ες εξέφρασαν ικανοποίηση από την επιλογή της 

ειδικότητάς τους. 

 Αναφορικά με την επιλογή σπουδών και δομής επαγγελματικής κατάρτισης, 

από τις αναφορές των συνεντευξιαζόμενων, προέκυψε ο σημαίνοντας ρόλος του 

σχολείου προς αυτήν την κατεύθυνση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, για τη 

συνέχιση των σπουδών μετά την ολοκλήρωση των ΕΕΕΕΚ ή του Λυκείου, κατά 

περίπτωση, οι κατευθυντήριες γραμμές δόθηκαν από το εκπαιδευτικό προσωπικό, 

συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, των ψυχολόγων και των διευθυντών. Το 

εύρημα συγκλίνει με τα ερευνητικά δεδομένα των Shogren και Plotner (2012), 

σύμφωνα με τα οποία, εκτός από τα ίδια τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές 

τους, άλλα πρόσωπα, τα οποία συμμετέχουν ενεργά σε αποφάσεις μετάβασης, 

αποτελούν τα μέλη του προσωπικού του σχολείου και, συγκεκριμένα, οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, ο σύμβουλος και ο διευθυντής. Το εκπαιδευτικό 

προσωπικό στο σύνολό του, θα πρέπει να συμμετέχει στα επόμενα βήματα των 

μαθητών/τριών με αναπηρία μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(Γυμνάσιο - Λύκειο) (Talapatra et al., 2018).   

 Σχεδόν στο σύνολό τους, τα νεαρά άτομα με ν.α. ή ΥΛΑ τόνισαν ότι είχαν 

κατασταλάξει στο επάγγελμα στο οποίο θα ήθελαν να απασχοληθούν μετά την 

ολοκλήρωση της επαγγελματικής τους κατάρτισης και είχαν αναλογιστεί μελλοντικές 

εναλλακτικές επαγγελματικές λύσεις για οικονομικούς, κυρίως, λόγους. Σε 

αντίστοιχη έρευνα, το ένα τέταρτο των μαθητών με αναπηρία παρουσίαζε δυσκολίες 

στην επιλογή ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος, παρόλο που οι περισσότεροι ήταν 

σε θέση να αναγνωρίσουν εναλλακτικές θέσεις απασχόλησης (Morningstar, 1997). 

Στην παρούσα έρευνα, το εναλλακτικό επάγγελμα αντιστοιχούσε με εκείνο που 

ασκούσε κάποιο πρόσωπο του οικογενειακού ή φιλικού περιβάλλοντος, 

λειτουργώντας ως πρότυπο-ρόλου για τα νεαρά άτομα, γεγονός που καταδείχθηκε και 

σε άλλη έρευνα (Morningstar et al., 1995). Οι πιθανές επαγγελματικές επιλογές, στις 

οποίες αναφέρθηκαν κάποιοι/ες, σχετίζονταν με την πρακτική τους άσκηση στα 

συγκεκριμένα επαγγέλματα. Μία πιθανή εξήγηση για το συγκεκριμένο εύρημα θα 

μπορούσε να αποτελέσει ότι η θετική εργασιακή εμπειρία και η ικανοποίηση από τα 

επαγγελματικά προγράμματα που συμμετείχαν επηρέασαν τις επαγγελματικές τους 
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επιλογές (Morningstar, 1997). Η θετική εργασιακή εμπειρία στους συγκεκριμένους 

επαγγελματικούς τομείς δύναται να συντελέσει σε μία υψηλή αίσθηση της 

αυτοαποτελεσματικότητας, κάτι που, ίσως, τους οδήγησε στο να τους επιλέξουν 

(Ochs & Roessler, 2001). Από τις αναφορές τους προέκυψε ότι θα ήθελαν να 

εργαστούν είτε ως υπάλληλοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε δική τους επιχείρηση, 

με αρκετούς να εκφράζουν την επιθυμία για ανεύρεση εργασίας στον Δήμο. Σύμφωνα 

με την έρευνα του Pagán (2009), στην οποία μελετήθηκαν δεδομένα από νοικοκυριά 

δεκατριών ευρωπαϊκών χωρών για τη χρονική περίοδο 1995-2001, διαπιστώθηκε ότι 

τα άτομα με αναπηρία ήταν πιο πιθανό σε σχέση με τα άτομα χωρίς αναπηρία να 

είναι αυτοαπασχολούμενα. Η αυτοαπασχόληση αποδείχθηκε μία βιώσιμη εργασιακή 

συνθήκη γι’ αυτά, καθώς προσφέρει υψηλά επίπεδα ευελιξίας ως προς τις εργασιακές 

συνθήκες και ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής ζωής και κατάστασης της 

αναπηρίας. 

 Ο βασικότερος παράγοντας, ο οποίος οδήγησε τα άτομα με ν.α. ή ΥΛΑ στην 

επιλογή της ειδικότητάς τους αποτέλεσε το προσωπικό τους ενδιαφέρον για το 

αντικείμενο των σπουδών. Άλλον σημαντικό παράγοντα αποτέλεσε η σύνδεση της 

ειδικότητας με την αγορά εργασίας, εύρημα που μπορεί να αποδοθεί στη βαθιά 

επιθυμία τους για είσοδο στον εργασιακό στίβο και για μετάβαση στην ενήλικη ζωή. 

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι ο σημαντικότερος παράγοντας 

που επηρέασε σχεδόν όλα τα άτομα στην επιλογή επαγγέλματος ήταν οι οικονομικές 

απολαβές, εύρημα το οποίο συγκλίνει με σχετικά πορίσματα της έρευνας της 

Morningstar (1997), σύμφωνα με τα οποία ο βασικότερος λόγος για την επιλογή 

επαγγέλματος ήταν οι χρηματικές απολαβές. Στην πλειονότητα τους, οι 

συνεντευξιαζόμενοι/μενες δέχτηκαν επιρροές από την οικογένειά τους για την 

επιλογή του μελλοντικού τους επαγγέλματος. Από σχετικά ερευνητικά πορίσματα 

έχει καταδειχθεί η ισχυρή επιρροή της οικογένειας στις επαγγελματικές επιλογές των 

ατόμων με αναπηρία (Lindstrom & Benz, 2002∙ Lindstrom et al., 2004∙ Lindstrom et 

al., 2007∙ Morningstar, 1997∙ Timmons et al., 2011). Άλλωστε, στην ελληνική 

πραγματικότητα η οικογένεια, αποτελώντας τον σημαντικότερο φορέα 

κοινωνικοποίησης, ασκεί καταλυτική επίδραση στους/στις νέους/ες με και χωρίς 

αναπηρία (Μπίκος, 2011). Τα άτομα που τους επηρέασαν περισσότερο στην 

επαγγελματική τους επιλογή αποτελούσαν μέλη της ευρύτερης οικογένειας, όπως 

γονείς, παππούδες, θείοι/ες και τα αδέλφια, εύρημα το οποίο έρχεται σε πλήρη 

αντιστοιχία με συναφή ερευνητικά αποτελέσματα (Morningstar et al., 1995).  
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 Από τα  ερευνητικά πορίσματα προέκυψε ότι τα προσωπικά ενδιαφέροντα των 

ατόμων αποτέλεσαν τον ισχυρότερο εσωτερικό παράγοντα επίδρασης στην επιλογή 

επαγγέλματος. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η αντιστοιχία των θέσεων εργασίας 

με τα ενδιαφέροντα των ατόμων επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην απασχόληση 

των ατόμων με αναπηρία, διότι οδηγεί σε επιτυχή είσοδο στο επάγγελμα (Estrada-

Hernandez, Wadsworth, Nietupski, Warth & Winslow, 2008∙ Fabian, 2007∙ West, 

Targett, Steininger & Anglin, 2001). Ως δεύτερος πιο ισχυρός παράγοντας 

αναδείχθηκε η αίσθηση ικανότητας για την εκτέλεση συγκεκριμένου επαγγέλματος, 

συνδέοντας, έτσι, την επιλογή επαγγέλματος με την έννοια της αυτεπάρκειας. 

Ενδιαφέρον εύρημα αποτελεί η επιλογή επαγγέλματος με βάση το φύλο, καθώς 

υποδηλώνει την ύπαρξη στερεότυπων αντιλήψεων αναφορικά με τα επαγγέλματα που 

μπορούν να ασκήσουν τα δύο φύλα. Ανάλογα, στη σχετική βιβλιογραφία (Hogansen, 

Powers, Geenen, Gil-Kashiwabara & Powers, 2008) αναφέρεται ότι οι γυναίκες 

καταρτιζόμενες σε σχέση με τους άντρες δεν επιλέγουν συχνά να εκπαιδευτούν και 

να ακολουθήσουν επαγγέλματα, όπως της γεωπονίας, υποδηλώνοντας ότι οι 

στερεοτυπικοί επαγγελματικοί στόχοι προήλθαν από μία διαχωριστική επαγγελματική 

εκπαίδευση.     

8.2. Δεύτερο ερευνητικό ερώτημα: Τρόπος διαμόρφωσης και λήψης 

αποφάσεων για τη σταδιοδρομία    

 Όσον αφορά τις αποφάσεις των ατόμων με ν.α. ή ΥΛΑ για τη σταδιοδρομία 

τους, οι περισσότεροι δήλωσαν ότι το επάγγελμα που ήθελαν να ακολουθήσουν 

αποτέλεσε προσωπική τους απόφαση. Συγκεκριμένα, η επιλογή της ειδικότητάς τους 

αποτέλεσε μία ενσυνείδητη πράξη, καθώς, σύμφωνα με τις αναφορές τους, συνειδητά 

επέλεξαν τη συγκεκριμένη ειδικότητα συνδέοντάς την με το επιθυμητό επάγγελμα, σε 

αντίθεση με την έρευνα του Ζερβού (2004), όπου λιγότεροι από τους μισούς 

συμμετέχοντες δήλωσαν ότι αποφάσισαν μόνοι τους για την ειδικότητα και το 

επάγγελμα. Η επίτευξη ενός επιπέδου αυτονομίας με τη λήψη αποφάσεων από τα 

άτομα με αναπηρία και η αναγνώριση από πλευράς των άλλων ότι τα ίδια προβαίνουν 

σε προσωπικές επιλογές και ενεργούν με υπευθυνότητα συντελούν στην ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησης, της αυταξίας και της αυτεπάρκειάς τους να διαμορφώνουν το μέλλον 

τους (Cooney, 2002∙ Nota et al., 2007). Ωστόσο, για ορισμένους, η απόφαση για το 

επάγγελμα πάρθηκε με τη βοήθεια των γονέων τους ή των σχολικών ψυχολόγων, 

επιβεβαιώνοντας σχετικά πορίσματα, όπου τόσο η οικογένεια όσο και το προσωπικό 
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του σχολείου επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικών με το επάγγελμα 

(Ζερβός, 2004∙ Timmons et al., 2011). Τις επαγγελματικές αποφάσεις δεν τις έπαιρναν 

οι ίδιοι οι γονείς για τα παιδιά τους, όπως προέκυψε από άλλη έρευνα (Morningstar et 

al., 1995), αλλά μέσω συζήτησης και από κοινού με τους γονείς τους (Ζερβός, 2004).  

 Αρκετά από τα καταρτιζόμενα άτομα αναφέρθηκαν στη συμμετοχή τους σε 

πρακτική άσκηση ή στο πρόγραμμα Erasmus κατά τη διάρκεια της κατάρτισής τους. 

Tο επάγγελμα της πρακτικής αποτέλεσε για τα άτομα εναλλακτική επαγγελματική 

προτίμηση, εύρημα που υποδηλώνει ότι η πρακτική άσκηση συνετέλεσε στη 

διεύρυνση των διαθέσιμων επαγγελματικών τους επιλογών (Hogansen, Powers, 

Geenen, Gil-Kashiwabara, & Powers, 2008∙ Lindstrom et al., 2004∙ Lindstrom  et al., 

2013). Σχετικές έρευνες έχουν καταδείξει ότι η πρακτική άσκηση αποτελεί έναν 

αποτελεσματικό και προσοδοφόρο τρόπο για την απασχόληση των ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων, στις οποίες ανήκουν και τα άτομα με αναπηρία (Cocks, 

Thoresen & Lee, 2013∙ Hutchinson et al., 2011∙ Lewis, Thoresen & Cocks, 2011). Σε 

έρευνα, στην οποία μελετήθηκαν τα προγράμματα μετάβασης στην εργασία σε δείγμα 

δύο χιλιάδων νέων με αναπηρία, ηλικίας από 12 έως 24 ετών, διαπιστώθηκε, μεταξύ 

άλλων, ότι η συμμετοχή σε πρακτική άσκηση διαμέσου του σχολικού δικτύου 

ενισχύει την πιθανότητα εύρεσης έμμισθης, σταθερής και πλήρους ωραρίου εργασίας 

στα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας τους (Shandra & Hogan, 2008). Λίγοι/ες 

αναφέρθηκαν στη συμμετοχή τους σε εθελοντική εργασία, εκφράζοντας μάλιστα την 

επιθυμία τους να συμμετάσχουν σε ανάλογες δράσεις μελλοντικά. Από την έρευνα 

της Lindsay (2010), η οποία μελέτησε τα χαρακτηριστικά των εργαζόμενων ατόμων 

με αναπηρία και τα είδη απασχόλησης, προέκυψε ότι η εμπειρία σε εθελοντική 

εργασία προσέφερε στους νέους με αναπηρία μία πρώτη επαφή με τον κόσμο της 

εργασίας και βοήθησε στην ανάπτυξη απαραίτητων δεξιοτήτων, αυξάνοντας, έτσι, τις 

πιθανότητες για εύρεση αμειβόμενης εργασίας. Η συμμετοχή των ατόμων με 

αναπηρία σε εθελοντικές δραστηριότητες συντελεί στην κοινωνική τους ένταξη και 

ενισχύει τη δημιουργία κοινωνικών δικτύων (Timmons et al., 2011).  

 Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι αρκετά άτομα εργάζονταν 

ή είχαν απασχοληθεί αρκετές φορές στο πλαίσιο του οικογενειακού και φιλικού τους 

περιβάλλοντος σε αγροτικές εργασίες, στον χώρο της εστίασης ή ως εξειδικευμένοι 

τεχνίτες. Οι θέσεις εργασίας που αναφέρθηκαν, ωστόσο, αφορούσαν χαμηλού κύρους 

επαγγέλματα, εύρημα που έχει εντοπιστεί και σε άλλες έρευνες (Hitchings et al., 

2001∙ Shier et al., 2009∙ Roessler et al., 2007). Στη σχετική βιβλιογραφία 
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επισημαίνεται ότι τα άτομα με αναπηρία παραμένουν σε μειονεκτική θέση στον 

τομέα της εργασίας. Στο γεγονός αυτό συνηγορούν τα υψηλά ποσοστά ανεργίας της 

συγκεκριμένης ευπαθούς κοινωνικής ομάδας, τα οποία εκτοξεύτηκαν την περίοδο της 

οικονομικής κρίσης, ιδίως για τις χώρες της Ευρωζώνης, αυξάνοντας την 

ευαλωτότητά της (Bush & Tassé, 2017∙ Cocks, Thoresen & Lee, 2015∙ Garrido-

Cumbrera & Chacón-García, 2018).  

 Αναφορικά με τη χρησιμότητα της εργασιακής απασχόλησης για τα άτομα με 

αναπηρία, από τους/τις περισσότερους/ες συμμετέχοντες/ουσες στην παρούσα έρευνα 

αναφέρθηκε η απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας ως το μεγαλύτερο όφελος 

αυτής. Η απόκτηση άμεσων και πρώιμων εργασιακών εμπειριών συντελεί στο να 

προβαίνουν σε συνειδητές επιλογές αναφορικά με την εργασία και αυξάνει τις 

πιθανότητες να παραμείνουν στον εργασιακό στίβο και μετά την ολοκλήρωση των 

σπουδών τους (Benz et al., 2000∙ Blustein et al., 2002∙ Lindstrom & Benz, 2002). 

Άλλα σημαντικά οφέλη της απασχόλησης που ανέφεραν, αποτέλεσαν η εξέλιξη των 

επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και οι οικονομικές απολαβές από την εργασία, 

εύρημα το οποίο συγκλίνει με άλλα ερευνητικά δεδομένα (Hitchings et al., 2001∙ 

Lindstrom et al., 2004∙ Timmons et al., 2011). Στη διεθνή έρευνα, έχει υποστηριχθεί 

ότι η παροχή ευκαιριών στους νέους με αναπηρία για συμμετοχή σε έμμισθη 

απασχόληση οδηγεί στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους 

αυτοαποτελεσματικότητας, στη βελτίωση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων και των 

δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης, καθώς και στην εύρεση υψηλόμισθων θέσεων 

εργασίας (Cocks et al., 2015∙ Fabian, 2007∙ Lindstrom & Benz, 2002).  

 Επιπρόσθετα, αναδείχθηκε η χρησιμότητα της πρακτικής άσκησης μέσα από  

τα ποικίλα οφέλη που αναγνώρισαν τα ίδια τα άτομα, με σημαντικότερα την 

απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσεων πάνω στο επάγγελμα και τη 

γνωριμία με καινούρια επαγγέλματα, απόψεις που συγκλίνουν με τα ευρήματα και 

άλλων ερευνών. Σύμφωνα με αυτές (Cocks et al., 2013∙ Lindstrom et al., 2011), ο 

συνδυασμός κατάρτισης και εργασίας με τη συμμετοχή σε θέσεις πρακτικής άσκησης 

αποτελεί μία μορφή απασχόλησης μέσω της οποίας τα άτομα αποκτούν τις 

απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για το επάγγελμα. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η 

απόκτηση εργασιακής εμπειρίας κατά τη διάρκεια του σχολείου αποτελούν 

σημαντικούς προβλεπτικούς παράγοντες της απασχολησιμότητας και των 

μελλοντικών οικονομικών απολαβών για τα άτομα με αναπηρία (Carter, Trainor, 

Ditchman, Swedeen & Owens, 2011).  
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 Τα άτομα με ν.α. ή ΥΛΑ, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, αποτύπωσαν 

τις αντιλήψεις τους αναφορικά με τα σχέδιά τους για το μέλλον, στα οποία εξέχουσα 

θέση για την πλειονότητα αυτών κατείχε η αναζήτηση και η εύρεση αμειβόμενης 

εργασίας, προσωρινής ή μόνιμης (Cooney, 2002). Οι δύο βασικότεροι λόγοι, για τους 

οποίους έθεσαν ως βασικό μελλοντικό τους στόχο την αναζήτηση εργασίας ήταν η 

απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και χρηματικών απολαβών, συνδέοντάς τον με την 

επιθυμία τους για οικονομική ανεξαρτησία, εύρημα που συμφωνεί με άλλες έρευνες 

(Cooney, 2002∙ Hitchings et al., 2001). Σε παρόμοια έρευνα (Minis et al., 2013), 

αναδείχθηκε η σπουδαιότητα της οικονομικής ανεξαρτησίας που αποκτούν τα άτομα 

με αναπηρία μέσω της έμμισθης απασχόλησης με την ικανοποίηση της ανάγκης τους 

για ανεξαρτητοποίηση και την ενίσχυση της αυτονομίας τους, καθώς μειώνεται η 

εξάρτησή τους από την οικογένεια και το κράτος. Άλλοι/ες αναφέρθηκαν στην 

οικονομική ενίσχυση της οικογένειάς τους και στο γεγονός ότι εργάζονταν τα 

αδέλφια τους ως λόγους αναζήτησης έμμισθης εργασίας, εύρημα που συγκλίνει με 

ανάλογα πορίσματα (Hitchings et al., 2001). Ωστόσο, κάποιοι/ες ανέφεραν ότι θα 

ήθελαν να συνεχίσουν την κατάρτισή τους, αποκλείοντας από τα άμεσα μελλοντικά 

τους σχέδια την αναζήτηση εργασίας, απόφαση που στηρίζουν στο γεγονός ότι από 

τη σχολή κατάρτισης λαμβάνουν έναν συμβολικό μισθό. Υπήρξαν άτομα που τόνισαν 

ότι η αδυναμία του πτυχίου για κατοχύρωση των ανάλογων επαγγελματικών 

δικαιωμάτων στους πτυχιούχους, καθώς και η έλλειψη αναγνωρισμένων προσόντων 

από πλευράς τους αποτέλεσε το βασικότερο εμπόδιο για την εργασιακή τους ένταξη, 

καθώς λειτουργούσε περιοριστικά ως προς τις εργασιακές ευκαιρίες. Η τάση της 

συνεχούς κατάρτισης που παρατηρείται στο σημείο αυτό, πιθανώς, να υποδηλώνει ότι 

τα άτομα με αναπηρία διστάζουν να μεταβούν στην αγορά εργασίας εξαιτίας των 

περιορισμένων επιλογών απασχόλησης. 

 Στο συγκεκριμένο τμήμα της ανάλυσης αναδύθηκαν οι απόψεις αναφορικά με 

την ιδανική ζωή που οραματίζονται οι νέοι/ες με ν.α. ή ΥΛΑ. Οι περισσότεροι/ες από 

αυτούς/ες συνέδεσαν τον ιδανικό βίο με την ένταξή τους στον εργασιακό στίβο. Η 

ιδανική εργασία ταυτίστηκε με την εργασιακή απασχόληση σε θέση υπαλλήλου και 

με τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης στο μέλλον. Από τα ευρήματα της 

παρούσας έρευνας καταδείχτηκε ότι οι επαγγελματικές τους φιλοδοξίες δε διαφέρουν 

από το επιθυμητό επάγγελμα και τους επιθυμητούς τομείς απασχόλησης, εύρημα που 

έρχεται σε αντίθεση με άλλης έρευνας (Rojewski et al., 2012), όπου οι 

επαγγελματικές φιλοδοξίες διαφέρουν από την επιθυμητή εργασία. Επιπρόσθετα, σε 
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συμφωνία με την έρευνα της Burchardt (2005), όπου τα νεαρά άτομα με αναπηρία 

φιλοδοξούσαν σε υψηλού κύρους επαγγέλματα, έτσι και στην παρούσα έρευνα, οι 

επαγγελματικές φιλοδοξίες που εξέφρασαν τα άτομα δεν φάνηκε να αφορούν 

επαγγέλματα ιδιαίτερα χαμηλού κύρους. Αντίθετα είναι τα αποτελέσματα των 

Rojewski (1996) και των Rojewski et al. (2012), σύμφωνα με τα οποία οι 

επαγγελματικές φιλοδοξίες των ατόμων με αναπηρία αφορούσαν σε χαμηλότερου 

κύρους εργασίες. 

  Επιπρόσθετα, για πολλούς/ες η ιδανική ζωή ταυτίστηκε με την εύρεση 

συντρόφου και τη δημιουργία οικογένειας, καθώς και με την ανεξάρτητη διαβίωση, 

ευρήματα τα οποία βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με πορίσματα σχετικών ερευνών 

(Cooney, 2002∙ Pallisera et al., 2016∙ Tarleton & Ward, 2005). Οι περισσότεροι/ες 

νέοι/ες με αναπηρία αναγνώρισαν ότι η επίτευξη της ανεξάρτητης διαβίωσης και της 

αυτονόμησης μπορεί να συντελεστεί μέσα από την έμμισθη εργασία. Το 

συγκεκριμένο εύρημα επιβεβαιώθηκε από σχετικές έρευνες, όπου τα άτομα με 

αναπηρία προέβησαν σε αντίστοιχη σύνδεση μεταξύ ανεξάρτητης διαβίωσης και 

εργασίας (Dimitriadou & Kartasidou, 2017∙ Pallisera et al., 2016). Βέβαια, κάποιοι/ες 

από αυτούς/ες ανέφεραν ότι θα συναντήσουν ενδεχόμενες δυσκολίες ως προς την 

ανεξάρτητη διαβίωση και ανέμεναν ότι οι γονείς τους θα τους υποστήριζαν 

οικονομικά, όπως κατέδειξαν και σχετικά ερευνητικά πορίσματα (Morningstar et al., 

1995∙ Pallisera et al., 2016). Λίγοι/ες ήταν εκείνοι/ες που θα ήθελαν να συνεχίσουν να 

διαμένουν με την οικογένειά τους, εύρημα το οποίο συμπίπτει τα με σχετικά 

πορίσματα της έρευνας του Cooney (2002). Από τις αναφορές τους συνάγεται το 

συμπέρασμα ότι πιθανώς δεν υφίστανται διαφορές στα σχέδια για το μέλλον τους σε 

σχέση με εκείνα που θα εξέφραζαν οι συνομήλικοί τους χωρίς αναπηρία (Pallisera et 

al., 2016∙ Tarleton & Ward, 2005). 

8.3. Τρίτο ερευνητικό ερώτημα: Ο ρόλος της Συμβουλευτικής και του 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

 Στο ερώτημα σχετικά με την αναζήτηση και λήψη συμβουλευτικής 

υποστήριξης για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των ατόμων με αναπηρία, το 

μισό του δείγματος τόνισε ότι αναζήτησε συμβουλευτική υποστήριξη από 

επαγγελματίες στη δομή φοίτησης ή διαμονής. Αναφερόμενοι στους λόγους, για τους 

οποίους οδηγήθηκαν στην αναζήτηση επαγγελματικής συμβουλευτικής, οι 
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καταρτιζόμενοι/μενες ανέφεραν την επιλογή ειδικότητας, την ανεύρεση εργασίας και 

τους σχετικούς με ζητήματα σταδιοδρομίας και επαγγελματικής ανάπτυξης 

προβληματισμούς (Chappel & Somers, 2010). Το πλαίσιο δράσεων της 

επαγγελματικής συμβουλευτικής για τα άτομα με αναπηρία που φοιτούν 

συγκεκριμένα σε δομές κατάρτισης καλύπτει ακριβώς αυτές τις ανάγκες που 

αναφέρθηκαν από τα καταρτιζόμενα άτομα με αναπηρία της παρούσας έρευνας 

(Κασσωτάκης, 2004). Τα συγκεκριμένα ευρήματα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 

ενθαρρυντικά, καθώς υποδεικνύουν την πρωτοβουλία των ατόμων με αναπηρία να 

αναζητήσουν τα ίδια συμβουλευτική υποστήριξη. Επιπροσθέτως, υπήρξαν λίγα 

άτομα που τόνισαν ότι αναζητούσαν υποστήριξη από τις ψυχολόγους αποκλειστικά 

για ζητήματα που άπτονταν της προσωπικής τους ζωής. Από τις αναφορές τους 

προέκυψε ότι κατά τη διάρκεια της κατάρτισής τους στις ειδικές δομές δέχονταν 

συμβουλευτική υποστήριξη, γεγονός που καταδείχθηκε και από άλλη έρευνα 

(Ζερβός, 2004). Όσοι από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στην έρευνα δεν είχαν 

φοιτήσει σε κάποια ειδική δομή εκπαίδευσης δεν φάνηκε να αναζήτησαν ποτέ 

επαγγελματική συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση, παρόλο που στα 

επαγγελματικά λύκεια, στα οποία κάποιοι φοίτησαν, υφίσταται ο θεσμός του 

σχολικού ψυχολόγου.   

 Μέσα από τη συζήτηση με τα άτομα με ν.α. ή ΥΛΑ διαφάνηκε η τάση 

αναγνώρισης της αξίας του σημαίνοντα ρόλου που διαδραματίζουν οι επαγγελματίες 

μέσα από τη συμβουλευτική υποστήριξη που παρέχουν. Αναφορικά με τον ρόλο του 

συμβούλου, από την ανάλυση διαφάνηκε ότι εστιάστηκε σε ζητήματα 

επαγγελματικού προσανατολισμού με στόχο την προσωπική και επαγγελματική 

ανάπτυξη των ατόμων με αναπηρία. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του συμβουλευτικού 

τους ρόλου, οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί παρείχαν στα άτομα μέσω 

συζήτησης, κατάλληλης καθοδήγησης και από κοινού διερεύνησης επιλογών ή 

λύσεων την κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά με ζητήματα σπουδών και κατάρτισης, 

αλλά και μετάβασής τους στην ενήλικη ζωή και τον κόσμο της εργασίας. Σε ανάλογα 

συμπεράσματα είχαν καταλήξει και οι Lindstrom και Benz (2002) και Lindstrom et al. 

(2004), στις έρευνες των οποίων η συμβουλευτική υποστήριξη από επαγγελματίες 

συνέβαλε στη διεύρυνση των επαγγελματικών επιλογών και ενδιαφερόντων των 

ατόμων με αναπηρία και στη γνωριμία τους με τα διαθέσιμα επαγγέλματα. Στη 

σχετική βιβλιογραφία (Soresi et al., 2008), έχει υποστηριχθεί ότι τα άτομα με 

αναπηρία, μέσα από ένα οργανωμένο πρόγραμμα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, 
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πληροφορούνται για όλα όσα χρειάζονται, ώστε να οδηγηθούν μέσα από τη σωστή 

διαχείριση της αναπηρίας τους στην αμειβόμενη εργασία και στην ομαλή κοινωνική 

ένταξη. Τα προγράμματα που έχουν ως στόχο την επίτευξη μίας ολιστικής 

προσαρμογής των ατόμων με αναπηρία καθ’ όλη την πορεία της σταδιοδρομίας τους, 

θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στο σχέδιό τους τη διερεύνηση των επαγγελματικών 

επιλογών και των ενδιαφερόντων, τον καθορισμό επαγγελματικών στόχων, την 

ενίσχυση και προώθηση των δεξιοτήτων λήψης απόφασης και την καλλιέργεια 

επαγγελματικής ωριμότητας (Lazarus & Ihuoma, 2011 στο Lazarus, Mohammed & 

Adigun, 2013).  

 Από τους/τις μισούς/ες συμμετέχοντες/ουσες στην παρούσα έρευνα τονίστηκε 

ο ρόλος που διαδραματίζει ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός στην 

προετοιμασία των ατόμων για την επιλογή επαγγέλματος και η χρησιμότητά του στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αντίστοιχα και στην έρευνα του Ζερβού (2004), όπως 

και στην παρούσα, η σπουδαιότητα του ΣΕΠ αναγνωρίστηκε από τους/τις 

περισσότερους/ες ερωτηθέντες/είσες. Ο συμβουλευτικός ρόλος των καθηγητών, ο 

οποίος αναδείχθηκε από την πλειονότητα σχεδόν των νέων, αφορούσε την 

υποστήριξη σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας. 

Αναλόγως και στην έρευνα των Lindstrom et al. (2004), συμβουλευτική υποστήριξη 

για αντίστοιχα ζητήματα παρείχε στα άτομα και το διδακτικό προσωπικό εκτός από 

τους επαγγελματίες. Στη βιβλιογραφία έχει υποστηριχθεί ότι στόχος της 

συμβουλευτικής δραστηριότητας του εκπαιδευτικού-συμβούλου, τίθεται η ενίσχυση 

της ικανότητας επιλογής και η ανάπτυξη της αυτογνωσίας και της αυτοαντίληψης των 

μαθητών/τριών, δεξιότητες απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων (Μπρούζος, 2009).  

 Σημαντικές πηγές επαγγελματικής πληροφόρησης για τα άτομα με αναπηρία, 

σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, αποτελούν το φιλικό περιβάλλον, το σχολείο και το 

Διαδίκτυο μέσα από μία διαδικασία προσωπικής αναζήτησης. Ανάλογα ήταν τα 

ευρήματα της έρευνας του Ζερβού (2004), σύμφωνα με τα οποία οι κυριότερες πηγές 

πληροφόρησης για τους εφήβους με αναπηρία που συμμετείχαν στην έρευνά του, 

αποτέλεσε τόσο το οικείο περιβάλλον όσο και οι καθηγητές. Ωστόσο, το 

συγκεκριμένο εύρημα δε σημαίνει την κάλυψη των αναγκών τους σε θέματα 

πληροφόρησης και ενημέρωσης για τα επαγγέλματα.  

 Ο καθοριστικής σημασίας ρόλος του οικογενειακού περιβάλλοντος ως 

υποστηρικτικού πλαισίου για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την ανάπτυξη 

της σταδιοδρομίας των ατόμων με αναπηρία επιβεβαιώθηκε σχεδόν από το σύνολο 
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του δείγματος της παρούσας έρευνας. Σε συμφωνία με τα πορίσματα της παρούσας 

έρευνας βρίσκονται τα ευρήματα σχετικών ερευνών (Lindstrom & Benz, 2002∙ 

Lindstrom et al., 2007), καθώς η οικογένεια αναδείχθηκε ως, ίσως, η σημαντικότερη 

πηγή υποστήριξης για τα άτομα με αναπηρία, που επηρέασε με θετικό τρόπο την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη. Από την ανάλυση του ποιοτικού υλικού, προέκυψε ότι 

η διερεύνηση των κατάλληλων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών, οι 

πιθανές επαγγελματικές διέξοδοι και η επαγγελματική αποκατάσταση των νέων 

αποτέλεσαν τους βασικούς λόγους, που οδήγησαν τους/τις νέους/ες να αναζητήσουν 

συμβουλευτική υποστήριξη από τα άτομα της οικογένειάς τους (Lindstrom et al., 

2004∙ Lindstrom et al., 2007). Οι απόψεις τους αναφορικά με τις προσδοκίες για 

επαγγελματική αποκατάσταση συγκλίνουν με τα ευρήματα παρόμοιων ερευνών, 

σύμφωνα με τα οποία, τα άτομα με αναπηρία θεώρησαν ότι η οικογένειά τους θα 

λειτουργήσει ως πηγή υποστήριξης για την εύρεση και διατήρηση έμμισθης 

απασχόλησης (Morningstar, 1997∙ Morningstar et al., 1995). 

 Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τις απόψεις των καταρτιζόμενων νέων με νοητική 

αναπηρία ή υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό, ως βασικά υποστηρικτικά δίκτυα γι’ 

αυτούς λειτούργησαν η οικογένεια και το σχολείο (Dimitriadou & Kartasidou, 2017). 

9. Περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις για επέκταση  

 Η παρούσα ερευνητική εργασία θα μπορούσε να αποτελέσει μία μικρή 

συμβολή στη μέχρι σήμερα περιορισμένη διερεύνηση των εμπειριών και των 

απόψεων των ίδιων των ατόμων με αναπηρία όσον αφορά τους παράγοντες που 

επηρεάζουν τις επιλογές τους σχετικά με το επάγγελμα και την ανάγκη τους για 

συμβουλευτική υποστήριξη. Από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, 

διαπιστώθηκε, αφενός, πως οι διεθνείς έρευνες αναφορικά με τη διερεύνηση των 

επαγγελματικών επιλογών δεν είναι ιδιαίτερα πρόσφατες και, αφετέρου, πως 

ελάχιστες είναι εκείνες που έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα και στοχεύουν στην 

εκτίμηση των ίδιων των ατόμων με ν.α. ή ΥΛΑ αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων 

για το επάγγελμα και τους παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωσή τους. 

 Βέβαια, καθώς τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προέκυψαν από την 

ερμηνεία των απόψεων ενός σχετικά μικρού αριθμού καταρτιζόμενων ατόμων με 

αναπηρία και μέσω ποιοτικής μεθοδολογίας, προκύπτει αδυναμία στη 

γενικευσιμότητα των ευρημάτων, τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο το 

συγκεκριμένο δείγμα. Ωστόσο, η γενίκευση δεν αποτελεί στόχο της ποιοτικής 
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έρευνας, η οποία επιχειρεί να παρέχει στοιχεία που βασίζονται στη «διερεύνηση 

συγκεκριμένων πλαισίων και ατόμων» (Brantlinger, Jimenez, Klinger, Pugach & 

Richardson, 2005). Επιπροσθέτως, καθώς για τη διεξαγωγή της έρευνας 

αξιοποιήθηκαν μόνο εργαλεία αυτοαναφοράς (self-report), οι συμμετέχοντες/ουσες 

ενδέχεται να μην παρέχουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το υπό διερεύνηση 

θέμα. Ως εκ τούτου, προτείνεται η ταυτοποίηση των ευρημάτων και από άλλες 

έρευνες με μεγαλύτερο δείγμα, καθώς και η χρήση επιπρόσθετων μεθοδολογικών 

εργαλείων και ετεροαναφορών. Αναφορικά με το είδος αναπηρίας των ατόμων, δεν 

παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις τους αναφορικά με τους 

παράγοντες επίδρασης στις επιλογές τους και την ανάγκη τους για συμβουλευτική 

υποστήριξη ανάλογα με το εάν είχαν νοητική αναπηρία ή υψηλής λειτουργικότητας 

αυτισμό. Στη συγκεκριμένη διαπίστωση συνηγορεί ένας ακόμη περιορισμός της 

παρούσας έρευνας, που άπτεται της απουσίας διασταυρωμένων στοιχείων αναφορικά 

με τη μορφή αναπηρίας των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών.  

Στους διαγνωστικούς φακέλους των ατόμων δεν υπήρχε πρόσβαση της ίδιας της 

ερευνήτριας και, ως εκ τούτου, οι πληροφορίες για την αναπηρία τους προήλθαν από 

τις κοινωνικούς λειτουργούς και τους/τις εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ή 

παράλληλης στήριξης.  

 Από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας προκύπτει η ανάγκη για περαιτέρω 

διερεύνηση του ρόλου στη διαμόρφωση των επαγγελματικών επιλογών των ατόμων 

με αναπηρία των βασικών υποστηρικτικών τους δικτύων. Για την επίτευξη αυτού του 

σκοπού, η καταγραφή και η ερμηνεία των απόψεων του οικογενειακού 

περιβάλλοντος, των εκπαιδευτικών και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού μέσα 

από τη διεξαγωγή συνεντεύξεων θα συντελούσαν τόσο στη διαμόρφωση μίας πιο 

σφαιρικής και ασφαλούς εικόνας και σε μία βαθύτερη κατανόηση του υπό εξέταση 

φαινομένου όσο και στη διαπίστωση ενδεχόμενων διαφοροποιήσεων μεταξύ αυτών. 

Παράλληλα, θα άξιζε να διερευνηθεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως λειτουργού 

συμβουλευτικής αναφορικά με τις πρακτικές που υιοθετεί για τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό και τη συμβουλευτική υποστήριξη που παρέχει στους μαθητές και 

τις μαθήτριες με ν.α. ή ΥΛΑ, προκειμένου να διευκολύνει τη διαμόρφωση των 

επαγγελματικών τους επιλογών και τη λήψη σχετικών με αυτές αποφάσεων. 

Επιπλέον, προτείνεται η διερεύνηση του ρόλου των επαγγελματιών συμβούλων στην 

υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία στις δομές επαγγελματικής κατάρτισης γενικής 

και ειδικής αγωγής. Τέλος, σημαντική θεωρείται η διερεύνηση των παρεχόμενων 
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υπηρεσιών της Συ.Ε.Π. στο πλαίσιο των δομών επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων 

με και χωρίς αναπηρία, προκειμένου να εξακριβωθεί η παρούσα κατάσταση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας στοχευμένων 

δράσεων, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται πλήρως στις συγκεκριμένες ανάγκες των 

ΑμεΑ.  
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Παράρτημα  

Παράρτημα 1: Οδηγός συνέντευξης  

ΟΔΗΓΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 

Ανά ερευνητικό ερώτημα 

Εισαγωγικές ερωτήσεις 

1. Ποια είναι τα ενδιαφέροντά σου; 

2. Πες μου λίγα λόγια για σένα. 

Ερευνητικά Ερωτήματα 

Πρώτο ερευνητικό ερώτημα: Ποιοι είναι οι παράγοντες που τα καταρτιζόμενα άτομα με 

αναπηρία θεωρούν ότι επηρεάζουν τις επαγγελματικές τους επιλογές;  

Ερωτήσεις:  

1) Ποια ειδικότητα έχεις επιλέξει στη σχολή σου; Σου αρέσει; 

2) Τι σε επηρέασε στην επιλογή αυτή; 

3) Ποιους συμβουλεύτηκες για την  επιλογή του μελλοντικού σου επαγγέλματος; 

 

Δεύτερο ερευνητικό ερώτημα: Με ποιον τρόπο θεωρούν ότι διαμορφώνονται και 

λαμβάνονται οι αποφάσεις για τη σταδιοδρομία τους;  

Ερωτήσεις:  

4) Σε ποια επαγγέλματα θα ήθελες γενικά να απασχοληθείς; 

5) Έχεις κάποια επαγγελματική εμπειρία μέχρι τώρα; 

6) Έχεις αποφασίσει ποιο επάγγελμα θα κάνεις; 

7) Τι θα ήθελες να κάνεις μετά από αυτή τη σχολική χρονιά; 

Τρίτο ερευνητικό ερώτημα: Πώς αντιλαμβάνονται οι συμμετέχοντες/ουσες τον 

ρόλο της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού; 

Ερωτήσεις:  

8) Ποιοι σε βοήθησαν να αποφασίσεις το επάγγελμα που σου ταιριάζει 

περισσότερο; 

9) Έχεις  επαγγελματική συμβουλευτική στήριξη από κάποιον ειδικό (όσο 

διαρκεί η κατάρτισή σου) στο σχολείο; 

Κάτι που θα επιθυμούσες να προσθέσεις σε όσα είπαμε; 
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Παράρτημα 2: Αντιστοίχιση των θεματικών ενοτήτων (themes)  σε θεωρητικές 

κατασκευές (theoretical constructs) – Σύνδεση με τους θεματικούς άξονες της 

έρευνας (axis) 

 

Axis: Επιλογή επαγγέλματος και παράγοντες επίδρασης  

1. Theoretical construct: Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

1.1. Προηγούμενη ειδικότητα (Theme) 

1.2. Αρχικές επιθυμητές σπουδές (Theme) 

1.3. Διαδικασία επιλογής τωρινής ειδικότητας (Theme) 

1.4. Επιλογή δομής επαγγελματικής κατάρτισης (Theme)  

2. Theoretical construct: Επαγγελματικές προτιμήσεις  

2.1. Επιθυμητό επάγγελμα (Theme) 

2.2. Εναλλακτικές λύσεις (Theme) 

3. Theoretical construct: Κριτήρια επιρροής των επαγγελματικών επιλογών  

3.1. Κριτήρια επιλογής ειδικότητας και επαγγέλματος (Theme) 

 

Axis: Διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για τη σταδιοδρομία  

4. Theoretical construct: Αποφάσεις σταδιοδρομίας 

4.1. Προσωπική απόφαση (Theme) 

4.2. Βοήθεια από άλλα πρόσωπα (Theme) 

5. Theoretical construct: Απασχόληση 

5.1. Εργασιακή εμπειρία (Theme) 

5.2. Οφέλη για τους συμμετέχοντες (Theme) 

5.3. Στοιχεία επαγγελματικής συμπεριφοράς (Theme) 

6. Theoretical construct: Μελλοντικά σχέδια  

6.1. Εργασιακή ένταξη (Theme) 

6.2. Συνέχιση σπουδών (Theme) 

6.3. Ιδανικός Βίος (Theme) 
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Axis: Συμβουλευτική υποστήριξη και Επαγγελματικός Προσανατολισμός 

 

7. Theoretical construct: Επαγγελματική Συμβουλευτική   

7.1. Επαγγελματικοί λόγοι (Theme) 

7.2. Προσωπικοί λόγοι (Theme) 

8. Theoretical construct: Σχολική Συμβουλευτική  

8.1. Καθηγητές (Theme) 

8.2. Σύμβουλοι (Theme) 

9. Theoretical construct: Οικογένεια  

9.1. Συμβουλευτική Υποστήριξη (Theme) 

 


